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حیرفت 240گنز 

240هراشا

اه 240هفیطل 

هسردم 242گنز 
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هرامش 57 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 57

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لوا فرح 

اتکی دنودخ  مان  هب 

.میرادرب شیوخ  ینید  یگنهرف -  تلاسر  ياتسار  رد  کچوک -  دنچ  ره  یماگ -  داد ، نامقیفوت  هک  میرازگ  ساپس  ار  ادخ 

! نادنمجرا

شیپ دهعتم ، هناسر  کی  لیصا  ياهزاین  ياپ  هب  اپ  هک  تسا  نیا  تاراشا »  » یبدا همانهام  رد  امـش  یگنهرف  نارگنـس  مه  هغدغد  همه 
میراد رواب  تسام و  يور  شیپ  يراوشد  هار  میناد ، یم  .دورب 

، هطساو یب  دیسانش و  یم  بوخ  ار  هناسر  نابز  هک  امیس  ادص و  دنمجرا  نازاس  همانرب  امش  ددم  یب  هک 

: مینآ دنمزاین  ور ، نیا  زا  تشاد ؛ میهاوخ  يرتراوشد  هار  دیریگرد ، ماع  نابطاخم  لیصا  ياهزاین  اب 

مینک فرطرب  میبایب و  ار  نامیاه  فعض  ات  دینک  نامدقن   - 1

میشوکب نآ  تیوقت  رد  ات  دیناسانشب  ام  هب  میراد ، رگا  یتوق  طاقن   - 2

.میدنب راک  هب  ار  اهنآ  ات  دیهدب  داهنشیپ  ام  هب  ار  ناتدنمدوس  ياهراک  هار   - 3

قح دنمجرا  نازاس  همانرب  همه  هب  هتبلا ، میدرب و  یم  جنر  تشادن ، چیه  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  تاراشا »  » هک نیا  زا  دوب ، یتدـم 
، ور نیا  زا  دنشاب ؛ دنم  هلگ  ام  زا  صوصخ ، نیا  رد  هک  میداد  یم 

.مینک رپ  ار  شخب  نیا  یلاخ  ياج  میدیشوک 

، دـعب هب  هام -  نمهب  هرامـش -  نیا  زا  هّللا  ءاشنا  داد و  رمث  همانهام ، رد  امـش  ناتـسود  شالت  دـنوادخ ، يرای  ددـم و  هب  هناتخبـشوخ 
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شخب نیا  راشتنا  رارمتـسا  هب  دنمقالع  هچ  نانچ  .دش  دهاوخ  امـش  میدـقت  تاراشا »  » همیمـض تروص  هب  ناوجون ، كدوک و  شخب 
ناماه ماگ  ات  دیشاب  ام  رگ  يرای  .دیتسه 

.دننامب راوتسا 

.دینکن نامبیصن  یب  ناتراذگ  رثا  ياهدقن  زا  دیراذگن و  ناماهنت 

رادهگن ادخ 

ریبدرس
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ینامسآ ياه  همزمز 

« گرم تفایض  »

يداب تهزن  يروآدرگ :

(1) «: یچ هویم  نسح   » دیهش تاجانم  زا  يا  هدیزگ 

هب و  رگید ؛ یـسفن  یپ  رد  سفن ، ره  رد  میهاوخ و  رایـسب  رمع  وت  هاـگرد  زا  ناتـسرپایند ، نوـچ  مه  هک  راادـم  اور  كاـپ ! نادزی  يا 
.میرادب اّنمت  رگید ، ماک  رگید و  ماگ  رگید و  يزور  زور ، ره  لابند 

ات میرامـشب  نئمطم  ینمأم  شیوخ  يارب  ار  شا  هیاس  مینز و  دنخبل  شیور  هب  هک  نک  رارقرب  یتفلا  گرم  ام و  نایم  نابرهم ! دزیا  يا 
.میمارایب شا  هیاس  ریز  میتفارد و  ششوغآ  هب  هناقاتشم  دیآ ، یم  نامغارس  هب  هک  نامز  نآ 

رد سفق ، رد  هک  یغرم  نوـچ  مه  مییاـپب و  ار  گرم  لاـمج ، ياـه  هوـلج  اـه و  یکین  غورف  رد  هک  نک  ناـنچ  بوـبحم ! يادـخ  يا 
.مینک زاورپ  وت  يوس  هب  مییآرد و  هب  عیابط  ماد  زا  دنز ، یم  لاب  رپ و  يدازآ ، قایتشا 

ات امن  هدنخرف  هتسجخ و  ام  يارب  ار  وا  ینامهیم  نادرگ و  كرابم  دوعـسم و  ام  دوجو  رتسب  رب  ار  گرم  مدقم  گرزب ! راگدرورپ  يا 
هتسخ شرادید ، رد  دشابن و  زیمآ  تواقش  ام  يارب  گرم  تفایض 

.میشابن راسمرش  لد و 

! میهد وکین  یخساپ  ار  وا  راودیما  دونشخ و  دنک ، یم  باطخ  ار  ام  مان  گرم ، فتاه  یتقو  هک  امرف  رّدقم  یندوتس ! دوبعم  يا 
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« سّدقم باختنا  »

يداب تهزن  يروآدرگ :

(1) «: سدقم يدهم   » دیهش ياه  تاجانم  زا  يا  هدیزگ 

گرزب باختنا  کی  جاوما  نیگمهس  مطالت  رد  ار  نتشیوخ  ناسنا ، هک  یفصو  لباق  ریغ  یتوکلم  تاظحل  تسا  هوکـشاب  هچ  ایادخ !
! دبای یم  نیرفآ  رورغ  و 

ار ذـگدوز  یگدـنز  قرب  قرز و  رپ  ناوـخ  تفه  نیمز -  يور  رب  وـت  هفیلخ  ناـسنا -  هک  یمد  نآ  تسا  شخب  ترـسم  اـبیز و  هـچ 
هناقاتشم تا  ییایربک  میظع  هاگرد  هناتسآ  رد  دنک و  یم  يرپس  هناحتاف 

! دبلط یم  لوخد  نذا  دتسیا و  یم 

؛ دوش یم  ینابرق  یهار  رد  دهاوخن  هچ  دهاوخب و  هچ  سکره  دنشیوخ و  موتحم  تشونرـس  ینابرق  ناگمه  یگدنز ، نیا  رد  ایادخ !
.دش ینابرق  وت  هار  رد  راوشد ، گرزب و  رایسب  اما  هداس ، باختنا  کی  اب  ناوت  یم  یلو 

!؟ داد یهاوخ  ریقح  نم  هب  ار  گرزب  كولس  نیا  رد  کچوک  باختنا  نیا  ناوت  ایآ 

!؟ درک یهاوخن  غیرد  نم  زا  ار  دیهش  کی  ماقم  لالج  تمظع و  هوکش و  نآ  ایآ 

دهاوخب رگا  هک  یتفگ  ناسنا  هب  وت  .درادن  ار  نآ  نایب  ناوت  نابز ، هک  يداهن  هعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  ار  ییاه  یتفگـش  وت  ایادـخ !
نیا نم  دنک و  تاقالم  وت  اب  هک  دریگب  جوا  نانچ  نآ  دناوت  یم 

رواب ار  نآ  مهاتوک  رکف  دودحم و  هشیدنا  مه  زاب  یلو  مدید  منامشچ  اب  ار  هدننک  هریخ  تمظع 

.درکن

! مبای ییاهر  یمئاد  جنر  نیا  زا  ات  ماوت  کمک  دنمزاین  نم 

؟ ینکن مورحم  تفطل  هاگن  زا  ارم  ات  دروآ  محر  هب  ار  وت  نابرهم  لد  دناوت  یمن  منامشچ  ياه  کشا  ایآ 
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مادقا ینارماک  مرکا  / هدروخ ناراب  ياه  هزبس  دوبعم 

؟ مهد الج  يریـسکا  هچ  اب  وت  قشع  زج  ار  ملد  ابوبحم ، منک ؟ دـنلب  وت  هاـگرد  زج  وس ، نیمادـک  هب  ار  مشهاوخ  ياـه  تسد  ادوبعم ،
.مزاونب زاوآ  نیمادک  اب  وت  ياون  زج  ار  مناج  شوگ  اهلا ، .مزودب  قفا  نیمادک  هب  وت ، دیما  زج  ار  ممشچ  اگرزب :

رتدنلب هچ  ره  ار  تتمظع  ماب  يادنلب  هک  كانبات  دنتسه  یتایآ  همه  همه و  هدیدغاد ، ياه  قیاقـش  هدروخ و  ناراب  ياه  هزبس  ایادخ ،
.دنیاتس یم  رت  شیب  هچ  ره  ار  تیاتمه  یب  تاذ  دنیامن و  یم 

ام رب  هناـمیرک  ار  تتمحر  سپ  زیچاـن ؛ وت  تمظع  ربارب  رد  زیچ  همه  تسا و  زیچ  همه  رگناـیامن  وت ، تاذ  وـترپ  رد  هرذ ، ره  اـمیحر ،
.زیر ورف 

هتـشر ددنب و  رب  تخر  نم  هدیمر  لد  زا  دیما  نیا  راذگم  .درورپ  یم  مرظتنم  هشیمه  نامـشچ  رد  ار  دـیما  مکـشا ، ياه  هرطق  ایادـخ ،
.زاس راشرس  تفرعم  ِلالز  زا  ار  مسفن  رهوگ  زاونب و  تدای  زا  یمیسن  اب  ار  مناج  ماشم  ناراودیما ، ِدیما  يا  .دلسگب  نم  لایخ 

.ار وت  مان  تمظع  ار و  مدوخ  شیاین ، ِعیفر  هّلق  زا  نامز و  ِيانگنت  ناکم و  یکیرات  ِسپ  زا  منزب ، دایرف  مهاوخ  یم  ایادخ ،

هک نک  منانچ  یهاگآ و  هک  ناسرب  اج  نآ  هب  ارم  متساوخ ؛ یم  مدیسر ، هچ  نآ  هب  هن  مدیـسر و  متـساوخ ، یم  هچ  نآ  هب  هن  انابرهم ،
.یهاوخ یم  وت 

تسا یتحار  ار  مرس  وت  تسد  ریز 

تسا یتیآ  یشخب  رکش  رد  وت  تسد 

رادمرب نم  رس  زا  دوخ  هیاس 

رارق یب  مرارق  یب  مرارق  یب 

مادقا ینارماک  مرکا  / نابرهم

.نم ِنوزومان  ِیگدنز  يارب  تسا  ینازیم  وت  لدع  تسا و  نم  نزو  یب  رثن  ِشخب  نزاوت  وت ، مان  بر ، ای 
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.مدرگ رون  نامهیم  تنارک  یب  نامسآ  رد  موش و  اهر  كاخ  ِشرف  زا  جورع ، ناکلپ  اب  نک  کمک  نم  هب  یهلا ،

لاب رب  راوس  فسوی ، نوچ  ارم  .نک  تقـشع  ِیتشک  نیـشن  يدوج  حون ، نوچ  و  شرع ؛ ِنیـشن  شرف  نامیلـس ، نوچ  ارم  اراـگدرورپ !
اوقت ياضیب  دی  نامیا و  ياصع  اب  یـسوم ، نوچ  ارم  ایادخ ، .نک  قشع  ِزوس  ْناج  ِشتآ  هدـیتفت  میهاربا ؛ نوچ  و  تباجن ؛ ِنیّرز  ياه 

نوچ و  سفن ؛ ِنوعرف  دنمزوریپ 

.نادرگ مغ  بالیس  الب و  نافوت  دنمزوریپ  ربص  حالس  اب  بّویا ،

.زاس تتفرعم  ِفرژ  يایرد  رد  قیرغ  سنوی ، نوچ  و  دوجو ؛ یگنس  ياه  تب  هدننک  دوبان  میهاربا ، نوچ  ارم 

یم ار  وت  رهم  اه ، ینابرهمان  ِسپ  رد  و  اه ، يرهم  درـس  يال  هبال  رد  اه ، یگنر  ود  ِيوسارف  رد  رهم ، زا  هدنکآ  یلد  اب  زور  ره  یهلا ،
.دنامب رابغ  قرغ  نیا  زا  شیب  محور  هنیآ  راذگم  زاون ، هدنب  ِنابرهم  يا  میاتس ؛

دنسپم ایادخ  تساه  متس  ِدرگ  ملد  رب  »

« منییآ رهم  هنییآ  دوش  رّدکم  هک 

حور ِمیسن  یماکان ، ِدولآ  هم  ياوه  نیا  رد  منک ؛ یم  دنلب  وت  يوس  هب  ار  مزاین  زا  راشرـس  زار و  زا  یهت  ياه  تسد  رحـس  ره  ایادخ ،
.نک مبیصن  ار  تمرک  ِيازفا 

یمحر مدمآ  تهاگرد  هب  هتسخ  ریقف و 

زیوآ تسد  چیه  تسین  ماوت  يالو  زج  هک 

، بّصعت رورغ و  ماگنه  رد  موش و  وحم  تتفرعم  رون  رد  هک  ناسرب  تتیانع  ِباتفآ  هب  منانچ  شیاین ، شیاتـس  ماگنه  رد  بوبحم ، يا 
.مبایرد مدوجو  ِتارذ  همه  هب  ار  مدوخ  یچوپ  یتیسن و  هک  ناشنب  ّتلذم  كاخ  هب  منانچ 

ار مدوخ  منز ، یم  قرو  ار  ما  یگدنز  ياه  هصق  رتفد  نازرل ، ناتـشگنا  رـس  اب  یتقو  هصغ ، رپ  تسا  يا  هصق  یگدنز  ِزور  ره  ایادخ ،
.منیب یم  هابت  ار  ما  یگدنز  هانگ و  رد  قرغ 

نک وفع  هدنب  هنگ  لگ  تقو  هب  بر  ای  »

« شخب رابیوج  بل  رس و  هب  ارجام  نیو 

.ینایرگ ياه  مشچ  هتسکش و  ياه  بلق  هدیکت ، ياه  تسد  ِیماح  وت  یهلا ،

.هد الج  ار  ما  هدرسف  ناج  و  افش ، ار  مرامیب  مشچ  افص ، ار  میالتبم  لد 
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.نکم ترهق  ِنازوس  ِيامرگ  ِریسا  ار  ام  امنب و  ام  هب  ار  تتمارک  قفا 
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یسنوی نیسح  !/ مسک چیه  وت  یب 

هوکـش وت ، تکوش  هوکـش و  زج  و  دریمب ، ملد  رد  وت  زج  یـسک  ره  زا  سرت  هک  نک  يراج  ما  هشیدـنا  رد  نانچ  ار  تتمظع  ایادـخ !
زج موشن و  يا  همهاو  راچد  یتسار  تلادع و  هب  لمع  ّقح و  نخـس  نتفگ  رد  ات  دزابب  گنر  مرظن  رد  تردـق  تمظع و  بابرا  همه 

.مرواین رظن  رد  وت  ياضر 

روک ار  ناش  نیب  تقیقح  هدـید  زگره  ایند ، رکم  بیرف و  تسا و  ردـق  یب  ناشرظن  رد  ایند  هک  هد  رارق  یناـمدرم  زا  ارم  اراـگدرورپ !
وت دای  تسا و  مّسجم  ناشناگدـید  شیپ  هظحل  ره  ترخآ ، هک  یلاح  رد  دـنهن  یم  او  نآ  لها  هب  ار  ایند  هک  ییاه  نآ  زا  .دـنک  یمن 

.یّلجتم ناش  تایح  مامت  رد  هظحل ، ره 

یلزا و فطل  نم  رب  يرذـگ و  رد  ما  ینامرفان  زا  .ییامرف  لوبق  ار  متعاطا  مهاوخ  یم  وت  زا  يزاین ؛ یب  نم  تعاطا  زا  وت  اراگدرورپ !
.ینارابب ار  تا  يدبا 

و سب ، ییوت و  نم  ناسر  يزور  هک  مروایب  نامیا  دوجو  ماـمت  اـب  منکن و  دـنلب  وت  هاـگرد  هب  زج  اـّنمت  تسد  هک  نک  مناـنچ  ایادـخ !
.تسوت مرک  نم و  شالت  ورگ  رد  اهنت  نم  يزور 

یب و  مرادن ، ار  یسک  چیه  وت  زج  نم  دنزان ؛ یم  دوخ  ناروای  رب  و  دننک ، یم  ناشنان  نیباک  ار  ناشرمع  هک  نکم  نانآ  زا  ارم  ایادخ !
.مسک چیه  وت ،

کش هبئاش  ره  دوخ  وت  تسوت ؛ ناگدنب  متس  هاگ  یفطل و  مک  و  نم ، يرابدربان  زا  دنکفا ، یم  هیاس  ملد  ناج و  رب  کش  رگا  ایادخ !
سأی و تبرغ و  ییاهنت و  هماگنه  رد  و  ازفیب ، منیقی  رب  نک ، يوق  ار  منامیا  شخب ، تعـسو  ار  ما  يزور  ریگ ، زاب  ملد  زا  ار  دـیدرت  و 

.ریگب ار  متسد  یگدناماو ،

يداب تهزن  !/ دش مهاوخ  زبس  وت  اب 

! دش مهاوخ  زبس  وت  اب 

میآ یم  اه  هظحل  ناتسچیه  زا  نم 

یتسه زار  زا  یلاخ 

! دولآ سأی  ياه  یگرمزور  زا  هدز  تفآ  و 
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، دیآ یم  تغارس  هب  دایز  یگنتلد  هنامز ، نیا  رد 

! نتسیرگ يارب  دهد  یمن  وت  هب  یلاجم  یگدنز ، يوهایه  دنچ  ره 

میآ یم  کشا  یطحق  زا  نم 

.اه مشچ  یلاخ  کشخ و  ریوک  زا 

مسر یم  بآ  هب  منزب ، هاچ  هک  وگن 

ما هدنک  ار  ملد  ياهتنا  ات  نم 

! ما هدیدن  يا  هدروخ  كرت  راز  هروش  زج  و 

متسه نم  هک  اج  نیا 

دازآ ياهایرد  هب  مرود  رایسب 

! رواهنپ ياه  سونایقا  هب 

! نکن شوخلد  نامرهش  بآ  مک  کچوک و  ياه  ضوح  هب  ارم 

، مناوخب ناراب  زامن  ات  ما  هدمآ  نم 

! کشا ناراب 

، موش سیخ  راذگب 

موش قرغ  راذگب  هن !

! تمرک دوج و  تارطق  شراب  ریز  رد 

مروآ دای  هب  نتسیرگ  مسر  هار و  هرابود  زین  نم  دیاش 

! موش زبس  و 

، رمع ریوک  رد  هدنام  او  ناطیش و  هسوسو  زا  لد  هتسخ  نایصع و  هب  هدرپس  لد  اه ، تلفغ  تسد  ریسا  ریقح ، يا  هدنب  منم ! نیا  کنیا 
! ناریح هنشت و 
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.مرادن یهاگ  هیکت  یهانپ و  وت  زج  یسپاولد ، تاظحل  نیا  رد  یسک ، یب  ياسفناو  نیا  رد  ادوبعم !

.دزغلن یناگدنز  هاگترپ  رد  میاپ  ات  نک  میاهر  نک ! میاهر  ما ، هراما  سفن  راتفرگ  روای ! نیرت  نابرهم  يا 

الَأ  » هک دنک ؛ یم  اوجن  ار  تمان  هناقشاع  هک  يراسمرش  تیاهن  رد  يا  هدنب  منم ! نیا  کنیا  ابوبحم !

« ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب 

.دزاون یم  ار  ملد  ناج و  ماش  حبص و  ره  وت  دای  رطع  دنک و  یم  گنرمک  ار  ییاهنت  ياه  هظحل  وت ، مان 

.دشاب وت  دای  زا  راشرس  نآ  هظحل  هظحل  هک  نک  مبیصن  یتدابع  امیحر !

ورف تا  ییایربک  ناتـسآ  هب  میظعت  رـس  عضاوت ، ياه  لاب  اب  کنیا  نم  راد ؛ هگن  هدـنز  تا  هبوت  لاـالز  ناـیرج  هب  ار  ملد  اراگدـیرفآ !
ياه هظحل  ات  ما  هتسشن  وت  یهلا  تمحرم  فطل و  راظتنا  رد  ما و  هدروآ 

.ینک راشرس  تدوخ  هب  نامیا  قشع و  زا  ار  ما  یگدنز 

يدمحا ارهز   / منم نیا  کنیا 

منم نیا  کنیا 

زا ناج  غرم  سفن ، نیرخآ  اب  تا ، هنامیکح  ریدـقت  هب  هک  نآ  يا  .دـنک  یم  زاغآ  ندـیپت  ناسنا  بلق  وت ، هدارا  هب  هک  نآ  يا  انابرهم !
! ایوپ مرگ و  وت  غورف  زا  ناهج  دوش و  یم  ایوگ  وت  زا  نابز  هک  نآ  يا  و  دیآ ! یم  زاورپ  هب  نت  سفق 
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یجنپ هجیدخشخبب  ارم  ایادخ !

شخبب ارم  ایادخ !

يرس هتشگ و  هایس  یگدنمرـش  زا  هک  ییور  اب  ما ، هدمآ  وت  يوس  هب  .متاهابتـشا  مامت  اب  مناهانگ ، مامت  اب  ما ، هدمآ  وت  يوس  هب  یهلا !
! هداتفا ریز  هب  يراسمرش  زا  هک 

یچوپ هب  ار ، ما  یگدنز  ياه  هظحل  هک  هانگ ، همه  نیا  زا  ینک  میاهر  ات  ما ، هدمآ  ما ، هدمآ  وت  يوس  هب 

.موش زارفارس  تهاگرد  رب  هدجس  اب  ات  منک ، ناربج  ار  ما  یهایسور  تمادن ، ياه  کشا  اب  ات  ما ، هدمآ  .هدناشک 

هک هنوگ  نآ  نم  رب  یهلا ! .مسر  یم  باتفآ  هب  وت  مشچ  هشوگ  اب  مأوت ، ناگدیرفآ  زا  يا  هّرذ  نم  یهلا !

.نک رظن  تسوت ، راوازس 
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! نم راگدرورپ 

اطخ هب  هک  .مناتـسد  ّقح  رد  مدوشگ ؛ اطخ  هب  هک  منابز ، ّقح  رد  مدولآ ؛ هاـنگ  هب  هک  منامـشچ ، ّقح  رد  ما ، هدرک  متـس  دوخ  ّقح  رد 
، هشیمه زا  رت  هراچیب  ما ، هدـمآ  وت  هاگرد  هب  کـنیا  مراکمتـس ! يا  هدـنب  نم  .مدـناشک  ههاریب  هب  هک  میاـه ، مدـق  ّقح  رد  و  مداـشگ ؛

.وت ششخب  هب  وت ، تمارک  هب  وت ، تلادع  هب  ما  هدروآ  هانپ  وت  يوس  هب  و  سک ، ره  زا  رت  هدنامرد 

تفرعم زا  یناتـسلگ  ار ، مدوجو  ریوک  ات  یتیانع  میـسن  و  دنک ، متیاده  هک  یمـشچ  هشوگ  دنک و  متمحر  قرغ  هک  یهاگن  مین  یهلا !
.دزاس
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( ایرد ) شنیرفآ

يداب تهزن  !/ دیرفآ ار  اهایرد  دنوادخ  و 

يرْجَی و ارَْحب  رُودَی و ال  اکلَف  ًهئیضُم و ال  اسمَش  ارینُم و ال  ارَمَق  ًهیِحْدَم و ال  اضرأ  ًهَِیْنبَم و ال  ًءامَس  ُْتقَلَخ  ام  ّینِا  لَج : َّزَع و  هّللا  لاقَف 
(1) اهُوَنب اهَْلَعب و  اهُوبَا و  ُهمطاف و  ْمُهءاسِکلا  َتْحَت  مه  ُهتَنیَّزلَا  َهَسْمَخلا  ِءالُوه  ِهَتَّبَحَم  یف  ّالا  يرْسَی  اکُلف  ال 

.دوبن چیه  دوب و  ادخ 

.دیرفآ ار  ایرد  دیشروخ و  هام و  نامسآ و  نیمز و  تساوخ و  ادخ 

داد رارق  شنیرفآ  نادهز  ار  نیمز 

شراب هارهاش  ار  نامسآ 

شیاتس يا  هرقن  هنیگبآ  ار  هام 

شیاز ردام  ار  دیشروخ 

! ششخب هتفخ  جنگ  ار  ایرد  و 

.دوبن چیه  دوب و  ادخ 

.دیرفآ شیوخ  رون  زا  ار  سدقم  هملک  جنپ  تساوخ و  ادخ 
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.دریگ مارآ  شیوخ ، هنالوجع  ناسون  رد  نیمز  هراوهاگ  ات 

دنامب اجرباپ  دوخ  نازرل  ياه  نوتس  اب  نامسآ  فقس  و 

دباتب ییابیز  تعلط  زا  هام  یناشیپ  و 

دشخردب دعس  رادم  رب  دیشروخ  علاط  و 

دشورخب نایرپ  صقر  زا  ایرد  هنیس  و 

! ءاسک لآ  تبحم  رادم  رب 

(1)  ... اُهناتیح ُراِحبلا و  اهراْطقَا و  ُباضِهلا و  اُهناّکُس و  ُءامَّسلا و  ِتَکب  َو 

.دوبن چیه  دوب و  ادخ 

.دنیبب شیوخ  هتشک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تساوخ  ادخ  و 

.دندش رادراب  کشا  زا  نیمز  میقع  ياه  مشچ 

هوک هناش  رب  رـس  ییالط ، وسیگ  دیـشروخ  .دومن و  ناهنپ  راد  هصغ  ياهربا  يالوش  ریز  رد  ار  شیوخ  هدـیرپ  گـنر  راـسخر  هاـم ، و 
کچوک ياه  عمش  .درک و  رس  رب  بش  هایس  يابق  هتسکش ، رمک  ياه 

.دندش بآ  اونین ، نابیرغ  ماش  رد  نامسآ 

، دندومن زاغآ  نتسیرگ  هّللاراث  ياثر  رد  یتسه ، ياه  هناشن  نوچ  و 

! دیرفآ ار  اهایرد  دنوادخ 

يریدق نیسحدمحم  / یتسه هزوم 

یتسه هزوم 

يریدق نیسحدمحم 

تمظع تمکح و  هناـخ  هب  دریگ و  یم  ّریحت  ياـه  هچوـک  سپ  هچوـک  زا  ار  لـقع  تسد  شا  هفرغ  هفرغ  هک  تسا  يا  هزوـم  اـیرد ،
جنگ شیاه ، یتفگش  هنیس  توارط و  جنُک  رد  هک  يا  هزوم  .دناسر  یم  قلاخ 
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.دوش یم  تفای  قح  هب  تفرعم 

يادص ششرغ  ره  ياون  زا  دزادنا و  یم  رـشب  لمأت  رکفت و  رد  یجوم  شرطـس ، ره  هک  تسا  شنیرفآ  گرزب  باتک  زا  یگرب  ایرد 
هدرتسگ اـم  هنـسرگ  مسج  حور و  ربارب  رد  شخب ، یتسه  هدـنیاشخب  تسد  هک  تسا  یتمعن  رپ  هرفـس  .دـسر  یم  لد  شوگ  هب  قشع 

ياه هولج  هک  تسا  یفاص  ياه  هنیآ  تسا و 

.دنک یم  يرگ  هولج  نآ  زا  ییادخ 

هک یـسک  تسکـش  مه  رد  ار  نوعرف ، ملاع ، هاش  نیرترورغم  تکوش  شجاوما ، ناوزاب  اـب  هک  تسا ؛ قلاـخ  رومأـم  نیرت  يوق  اـیرد 
رد هک  تسا  نابزیم  نیرت  نابرهم  ایرد  .درک  یم  ییادخ  يوعد 

و  » همزمز اب  تشگ و  هیسنوی  ياهرکذ  هب  انشآ  درک و  ییاریذپ  سنوی  ترضح  زا  دوخ  رهم  رالات 

.تخیر روضح  کشا  دنابنج و  ار  شجاوما  نونلاوذ »

يا هدرپ  يا  هصق  ره  دنک و  یم  ترکف  راگدنام  نامهم  ار  تریح  تشگنا  هک  ییاه  هصق  .تسا  تقلخ  ناتـساد  نیرت  تفگـش  ایرد 
.دنز یم  رانک  تقلخ  تمکح و  يامعم  زا 

سونایقا هاگـشیامن  لد  رد  شتردق  تمکح و  تقلخ و  بئاجع  هک  ییادخ  هُبئاجَع ) ِراحبلا  یف  نم  ای   ) تسادـخ گرزب  هناشن  ایرد 
قولخم ملع  هک  ینادب  يربب و  یپ  دنوادخ  تمکح  يایرد  قمع  تعسو و  هب  یتساوخ  هاگره  دنیامرف ، یم  موصعم  ماما  هک  تساه ؛

.زیچان تسا و  قمع  مک  ردق  هچ  وا 

.زودب اهایرد  باتک  رطس  رطس  رب  لمأت  مشچ 

زا هشیدنا  ِنادرگ  ناهج  هک  يزیمآرارسا  نیمزرـس  .تسا  نامـسآ  هنییآ  نیمز و  يوربآ  .دوش  یمن  هصالخ  یبآ  بآ و  رد  اهنت  ایرد 
درخ ناصاوغ  و  دنروآ ؛ یم  تقلخ  رارسا  زا  یگزات  تاغوس  نادمچ  نادمچ  و  دنریگ ، یم  يراگدای  ملیف  سکع و  شیا  هیناث  هیناث 

.دنوش یم  ریحت  رد  قرغ  شا  یندشن  مامت  ياه  یندید  هظحل  هظحل  رد 

بئاجع و  یناـبرهم ؛ شتعـسو  تبالـص ؛ شـشرغ ، ییاـیوپ ؛ یگدـنز و  سرد  شجوم ، هک  تسا  یتسه  هسردـم  نیرت  گرزب  اـیرد 
.دهد یم  اه  ناسنا  هب  یسانشادخ  سرد  شنورد ،

مادقا ینارماک  دمحم  / دودحمان یطاشن 

دودحمان یطاشن 

مادقا ینارماک  دمحم 
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.هدنبیرف يا  هدننیرفآ  ابیرف و  تسا  يا  هدیرفآ  ایرد 
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.یهانتمان یهاگن  دودحمان و  تسا  یطاشن  ایرد 

رد قرغ  ینک ، یم  زاـب  شا  هرتـسگ  رب  ار  شیوخ  ياـشامت  رتـچ  یتـقو  .تاـظحل  نیرتزیخ  جوم  تسا و  لـصف  نیرت  هناقـشاع  اـیرد 
.يوش یم  شا  یگنارک  یب  یگنرکی و 

یمرد میرکت  مّلکت و  هب  قوش  نابز  دزاون ، یم  تایح  یقیسوم  بآ ، فیطل  ياون  دشارخ و  یم  ار  اه  هرخـص  ایرد  ياه  نخان  یتقو 
.دنوش یم  يراج  نابز  رب  جوم  نوچ  توهبم  ياه  هژاو  دیآ و 

، فرگش یهوکـش  ياه  هفوکـش  مرگن ، یم  تا  یتسدکی  هب  یتقو  اهر ! مارآ و  ینابرهم  يا  لاّیـس و  گنر و  یبآ  ینارگن  يا  ایرد ؛
يادص اب  ییایرد  ناغرم  يادص  یتقو  ایرد ! .دوش  یم  افوکـش  باتفآ  دادتما  رد  دروآ و  یمرب  رـس  منامـشچ  يال  هبال  زا  جوم  نوچ 

ياه کلوپ  رد  دزیمآ و  یم  مهرد  جوم 

هناخدور رتسب  زا  اه  گنـس  نانوچ  ار  اه  هژاو  داهن و  عوشخ  ناتـسآ  رب  رـس  اهنت  دـیاب  دوش ، یم  سکعنم  ناـیهام  يا  هرقن  ییـالط و 
نامسآ ات  هک : دناسر  هوکش  یگنرکی و  هناتسآ  هب  داد و  وشو  تسش  سفنت 

.دنام یم  ایرد  تسه  یبآ  ات  دنام ، یم  ایرد  تسه ،

.دنام یم  ایرد  تسه  هاگن  ات  دنام ، یم  ایرد  تسه  هدنرپ  ات 

.تسه یقشع  ات  تسه و  يروش  ات  تسه ، يا  هرطاخ  ات  دنام  یم  ایرد  دنام ، یم  ایرد  يرآ !

.تسا نایرج  رد  خیرات  هنادواج  گنر  نیا  یگنرکی ، ات  دنام  یم  ایرد 

...ات دنام  یم  ایرد  يرآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / قشع لثم  هنارک  یب 

قشع لثم  هنارک  یب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! ایرد يآ  ایرد ! يآ  ار ؛ ملد  تنامشچ ، سونایقا  ِقمع  ات  ربب 

مامت لثم  دـنلب ؛ داب ! دـنلب  تیاه  جوم  لحاس ! نیمـشیربا  ِتماق  رب  هدـیچیپ  یتسه ، نشور  همزمز  يآ  نشور ! تیاـهن  یب  اـت  ِیبآ  يآ 
! راظتنا گنشق  ياهزور  لثم  هناقشاع ! ياه  فرح  مامت  لثم  میراد ! هنیس  رد  هک  ییاهوزرآ 

تماق هب  ار  یتسه  گنر  نیرتابیز  دش و  يراج  تفرگ ، ناج  دوب ! مه  رب  هدیچیپ  یمجح  دش ! هملک » ، » تفرگ تکرح  دوب ، فرح » »
تسرد وزرآ ، گنر  يداش ، گنر  ساسحا ، گنر  دیناشوپ ؛ دوخ 
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.نامسآ لثم 

اّما مالـسلا ؛ هیلع  ّیلع  دوجو  لـثم  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تمظع  لـثم  قشع ؛ يدنمهوکـش  لـثم  دوـب ؛ هنارک  یب  ناـیاپ و  یب 
تساوخ یم  يا  هنییآ  نامسآ ، .دروآ  دوجو  هب  ار  تقلخ  ریواصت  نیرت  عیدب  یگدنز ، ِيرتسکاخ  ِلد  رد  دش و  یکاخ  دش ، دودحم 

ٍجاَْومَأ ِدْوَم  یَلَع  َضْرَْألا  َسَبَک  رو : هطوغ  قشع ، يدروجال  راونا  رد  دـش و  باق  دننیـشنب ، اشامت  هب  ار  ناـشهاگن  وترپ  ناگراتـس ، اـت 
... (1)، ٍهَرِخاز ٍراَِحب  ِجَُجل  ٍهَلِْحفَتْسُم َو 

ِنوکـس باتـش و  نامز ، نهذ  رد  يراج  یقیـسوم  نیا  ات  درک ! مطالت  رپ  ياـهایرد  جوم  شورخ  و  ناـشورخ ، جاوما  جاـمآ  ار  نیمز 
.دشکب اه  شوگ  اه و  مشچ  رب  ابیز ، یگنهامن »  » رد ار  تایح 

نِم َنَاَک  َو   » موهفم هب  یپ  دـهد -  یم  ناشن  لحاس  هب  ار  ندیـشورخ  رنه  هک  جاوما -  ناشیرپ  ياه  لاـی  ِندـید  اـب  دـشاب و  یـسک  اـت 
.دربب  (2)« ...ِِهتَْعنَص ِِفئاََطل  ِِعیَدب  َو  ِِهتُورَبَج ، ِراَِدْتقا 

چیه ادادَم » ِِهْلثِِمب  اَْنئِج  َْول  یِّبَر َو  ُتِملَک  َدَْقنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدـِفََنل  یِّبَر  ِتِملَِکل  اداَدـِم  ُرْحَْبلا  َناَک  َْول  ُْلق   » هک دـنادب  دـشاب و  یـسک  ات 
ترضح لاوز  یب  دوجو  شیاتس  اه و  تمعن  ندرمش  يارب  يدودحم  هزادنا 

: ینعی تسین ؛ يدنوادخ 

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

مرامشب هحفص  تشگنا و  رس  منک  رت  هک 

ياه تمعن  هنارک  یب  تعـسو  زا  يا  هطقن  هب  اـت  نک  اـیرد  تقلخ  هب  هاـگن  ینک ، هاـگن  تروت  هب  هک  نآ  زا  لـبق  ریگیهاـم ! يا  ینعی :
! یشاب هدرب  یپ  دنوادخ 

دنوادخ نامرف  هب  اهنت  داب ، ناّکس  هک  شابم ، رورغم  تیاه  تسد  هب  نابیتشک ! يا  ینعی :

! وت ییاناد  ییاناوت و  هن  دخرچ ، یم 

، هاگ نآ  هک  يالایم  اه  گنر  رورغ  اب  ار ، ساسحا  ِدروجال  نکم و  هصالخ  دوخ  دودحم  ِموب  رد  ار  تقلخ  تمظع  شاّقن ! يا  ینعی :
! ار ْتَرِّجُس » ُراَِحْبلا  َذِإ  َو   » ِيانعم دیمهف  دهاوخن  راک  نایز  رشب 

! دندیمان شی  « ایرد  » هتفیش ياه  لد  و  دش ، يراج  دش ، هملک  دوب ، یفرح 

مشخ و هب  هاگ  شمارآ ! يابیز  ّسح  زا  يا  هراوهاگ  ناردام ؛ هاگن  یمارآ  هب  هاگ ، نشخ ! ِنابرهم  توافتم : عبط  ود  اب  يزادـنا  مشچ 
! زیر نوخ  محر و  یب  تخس  ریشمش ، کی  شورخ 
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هنییآ نامسآ  فیخس ! دایرف  هاگ ، فیطل ، ياوجن  هاگ ، رورغ ! دنباپ  هاگ ، روبص ! يابیز  هاگ ،

.دننیشنب اشامت  هب  ار  اه  یهام  ِرون  صقر  ییایرد ، ياه  سوناف  دنشخردب و  اه  یهام  کلوپ  رد  ناگراتس  ات  تساوخ ، یم 

ص:15
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ص 434. یتشد ، همجرت : هبطخ 211 ، هغالبلا ، جهن  - . 2
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گنر اـت  تساوخ  یم  يا  هنییآ  نامـسآ  .دـنک  ربارب  ود  ار ، دوخ  ِخر  ماـمت  خر و  مین  هرهچ  هاـم ، اـت  تساوـخ  یم  يا  هنییآ  نامـسآ 
ناشکهک زا  يا  هرایس  ِيرتشم  قشاع ، ِیهام  ره  و  دنک ، ریثکت  ار  شیاه 

.دوشب

ُراَِحْبلا اَذِإ  َو   » هیآ ِینامـسآ  قادصم  تسا و  لصو  ِزیخاتـسر  اه ، یهام  مامت  نهذ  رد  زور  نآ  دش ؛ دهاوخ  نامـسآ  مه  ایرد  يزور ،
(1) «! ْتَرُِّجف

يدمحا ناخ  دوواد  !/ فرژ تعسو  يا  ایرد ؛

! فرژ تعسو  يا  ایرد ؛

يدمحا ناخ  دوواد 

.دنز یم  جوم  وت  رد  رورغم ، یتّهبا  وت !...  رد  نیمز  یگناردام  وت ، رد  قشع  وت ، رد  نامسآ 

تقادص گنر  و  ایرد ! ناوخب  دوخ  هب  ارم  .هد  متعسو  تا  یگنارک  یب  رد  ناوخب و  دوخ  هب  ارم  هدنز ! يا  هنارک ؛ یب  هوکش  يا  ایرد ؛
.ار یتسار  یگنر و  کی  گنر  زومایب ؛ نم  هب  ار 

مشوگ رد  ار  تقشع  رعـش  زومایب و  نم  هب  ار  تا  یگدنـشخب  نشور  هویـش  راظتنا ! یب  راثیا  يا  تشاد ؛ مشچ  یب  هدنـشخب  يا  ایرد ؛
یقسوم اب  ار  ناوخ  دورس  ِنان  ار  قیاق  هک  یتقو  ...نک  همزمز 

.یناصقر یم  توکس 

! شمارآ رعش  رگ  همزمز  نیمز ؛ رد  نامسآ  یلجت  يا  ایرد ؛

.راداو مرکفت  هب  تا  هدنریذپ  يافرژ  رد  ریگب و  ار  متسد  هدنناشوپ ! نایامن  يا  فرژ ؛ تعسو  يا  ایرد ؛

.ینیمز ياه  هناخدور  مامت  ردام  وت  ابیز ! شرغ  دنمهوکش و  شمارآ  يا  ایرد ؛

.دنا هتفرگ  شراب  تمحر و  سرد  تقشع  یگناردام و  زا  هک  دناوت  فلخ  نادنزرف  اهربا 

! تقیقح هنارک  یب  مهف  هب  ور  یبآ  هچیرد  يا  یتسه ؛ فرگش  كرد  يا  ردام ؛ يا  ایرد ؛

.نک شاف  میارب  تیوگم  زار  نآ  زا  يزیچ  يادزب و  ار  ما  ینادرگرس  نیمز ؛ لد  رد  هتفهن  زار  يا 

و تا ، یگزیکاپ  هب  تا  یگدـنیوش  هب  مناوخب ؛ تدوخ  هب  بایرد ، ارم  اهر ! يا  ییابیز ؛ يا  راگدـیرفآ ؛ هدـنز  هشیمه  هناشن  يا  ایرد 
.شیالآ یب  فاص و  نادرگ ، مکاپ 
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زاورپ هب  شرع  هب  ور  ماش  حبص و  ره  هک  تسا  هدجس  دیپس  نارتوبک  زا  رپ  تحور  شیاین ؛ فیطل  مشیربا  دراد و  روضح  ادخ  وت  رد 
.دنیآ یمرد 

...و تا  یگدنشخب  یگدنناشوپ و  زا  يزیچ  ترورغ ، زا  يزیچ  شخبب ، تتوکس  زا  يزیچ  ارم  لالم ! یب  تا  هنیس  رپ و  تماج  ایرد !
.هدب تا  ییایرد  زا  يزیچ  تیعطاق  شّرغ و  زا  يزیچ  تا ، یگدنفوت  زا  يزیچ  ارم  . 

اما ندنام ...  اج  کی  ندنام و  هب  دنام ؛ یم  هکرب  هب  گرم ؛ دراد و  نوکـس  گنر  دـهد ، یم  شمارآ  يوب  هک  دـنچ  ره  لحاس  ایرد !
، میایرد لها  متسین ، نتفرگ  مارآ  نوکس و  لها  متسین ، لحاس  لها  نم 

.جوم لها 

مینامن مارآ  هک  مینآ  هب  هدنز  ام 

تسام مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم 

ص:17
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

یسوط اروح  / الوم تیعر 

یـسک هب  ار  ناـمیدازآ  راـسفا  تسا  رارق  یتقو  میزاـس ؛ اـت  ود  میلـست  هب  راـیتخا ، هدارا و  تماـق  میروآ و  دورف  رـس  تسا  رارق  یتـقو 
يارب ار  نامیایند  ییاراد  هچقودنص  دیلک  تسا  رارق  یتقو  میراپسب ؛

بتکم هب  ار  هشیدـنا  لفط  تسا  رارق  یتقو  میهدـب ؛ يرامعم  تسد  هب  ار ، ناماهوزرآ  لاـمآ و  ياـنب  میرپسب و  یـسک  هب  یناـبهاگن ،
هچ میهدب ؛ يزوسلد  ّیبرم  هب  ار  سفن  بیدأت  بوچ  میتسرفب و  یمّلعم 

تراغ هن  دشاب  لد  رادتناما  هک  میشاب  یسک  تیالو  یپ  رد  مینک و  زاب  ناج  شوگ  مشچ و  تسا  بوخ 

ناگراچیب و ریگ  جارخ  ریگ و  جاب  هن  دشاب  مولظم  عفادم  تلادع و  نازیم  اهرز ، رگباسح  هن  دـشاب  اه  ناج  زوسلد  لِگ ، كاخ و  رگ 
! نادنمتورث یماح 

هرابرد مدرم  هب  دـینک ، راتفر  فاصنا  لدـع و  هب  : » دـیامرف یم  هک  تخومآ  دـیاب  نانمؤم  ریما  زا  ار  تموکح  هویـش  تیعر و  تیاعر 
ّتیعر و ناراد  هنازخ  ناروجنگ و  امش  هک  دیـشابن  هلـصوح  گنت  مدرم  تاجاح  ندروآرب  رد  دیـشاب و  روسج  دیهدب ، قح  ناتدوخ 

(1)« .دیتموکح ناریفس  ّتلم و  ناگدنیامن 

ص:18
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« ِهتَّیعر نع  ٌلوئسم  مُکُّلُک  ٍعار َو  مکُّلُک   » ریسفت ات  دهن  یم  یمالسا  ياه  نیمزرس  نامکاح  ناگدید  ربارب  رد  ار  تقیقح  هنییآ  وا 

هک يرادـنپ  اداـبم  : » دوخ ییوـج  هداـیز  یبـلط و  تمرح  یهاوـخ و  تعلخ  رد  هن  دـنبایب ، مدرم  يراد  تمرح  يرازگتمدـخ و  رد  ار 
تسا و هدـش  هتـشاذگ  تندرگ  رب  هک  تسا  یتناـما  هکلب ) ، ) هن هداـتفا ، تگنچ  هب  هک  تسا  راکـش  کـی  هدیـسر  وت  هب  هک  یتموکح 

راتفر مدرم  نایم  رد  دوخ  هاوخلد  دادبتـسا و  هب  هک  دـسرن  ار  وت  دـهاوخ ، یم  ار  مدرم  قوقح  ینابهاگن  تیاـعر و  وت ، زا  وت ، قوفاـم 
(1) «. ینک

، یناـبرهم سح  دوخ  بلق  رد  : » دـیامرف یم  رما  ّتبحم  یناـبرهم و  هب  ار  ناـیلاو  رتشا ، کـلام  هب  دوخ ، فورعم  ناـمرف  رد  هک  ناـنچ 
(2)« ...وت دننام  یناسنا  دنناملسم و  ریغ  ای  وت  ینید  ردارب  دنناملسم و  ای  وت  مدرم  هک  ...نک  رادیب  ار  مدرم  هب  فطل  تبحم و 

، اه ینابرهم  ّتیعر  ارم  ینکفیب و  متایح  یتسه و  رب  ار  تتموکح  يادر  مهاوخ  یم  ناجالوم !

.ییامرف شیوخ  زاس  ناسنا  ياه  شنزرس  یّتح  اهدنپ و 

مناج همانـسانش  رب  وت  تیالو  مان  مرمع  حابـص  دـنچ  نیا  راذـگب  اّما  ما ؛ هدوب  یـسانشان  ردـق  ساپـسان و  ّتیعر  دـنچ  ره  ناج ! ـالوم 
.یشاب هدز  هیکت  لد  ییاوشیپ  هب  وت  اهنت  مبلق  بارحم  رب  دشخردب و 

راسفا .مناشنب  ورف  تشمارآ  ياـیرد  اـب  ار  ما  یبیرغ  زوس  مراذـگب و  وت  نوچ  یناـبرهم  ردـپ  يوناز  رب  ار  متداعـس  ِیمیتی  رـس  راذـگب 
ادخ باتک  رّسفم  یلع ، ْهَیلإ : ِیعاّدلا  هّللا و  ِباتک  ُریـسفَت  ٌیلع  : » اه لد  ربمایپ  هدومرف  هب  هک  مراپـس  یم  وت  هب  ار  ملد  روشک  تموکح 

(3)« .تسوا يوس  هب  هدننک  توعد  و 

نب یلع  تیالو  : » دـنا هدومرف  مرکا  ربمایپ  هک  مراد  یم  لیـسگ  تا  ییاـیربک  تحاـس  يوس  هب  ار  مناـج  نیمزرـس  نارادتـسود  لـیس 
شنانمشد ادخ و  ناتـسود  شنارادتـسود  تسا ، یهلا  بجاو  وا  زا  يوریپ  وا ، تدابع  شنتـشاد  تسود  تسادخ و  تیالو  بلاطیبا ،

« .دنتسه ادخ  نانمشد 

مالسلا هیلع  یلع  يور  لگ  هب  مناهج  ود  ره  زا  غراف 

مالسلا هیلع  یلع  يور  مُخ  هب  مناوج  تسود  مُخ  زا 

تسود یپ  زا  توکلم  کلم و  هصرع  منک  یط 

(4) مالسلا هیلع  یلع  يوربا  وچ  تابارخ  هب  مرآ  دای 

ص:19
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( لخب  ) ناج يالج 

ینیدباع هحیلم  / هدوشخبان هانگ 

هدرم ياـه  لد  هک  دوـب  وا  شـشخب  زا  .اـطع  شـشخب و  يارب  زج  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تـخیگنینرب  يادـخ ، ناـبرهم  نآ 
.دنام دیواج  دبا  ات  دیدرگ و  هدنز  تیلهاج 

: دومرف دوخ  هک  منهج  يوس  هب  يا  هلپ  ار  يرظن  گنت  تّسخ و  دـناد و  یم  هتـسب  ياـهرد  شیاـشگ  دـیلک  ار  مرک  دوج و  دـنوادخ ،
نآ دوس  هب  راک  نیا  دننکن  نامگ  دننک ، یمن  قافنا  هداد ، نانآ  هب  شیوخ  لضف  زا  ادـخ  ار  هچ  نآ  و  دـنزرو ، یم  لخب  هک  یناسک  »

دهاوـخ ناـشاه  ندرگ  قوـط  دـنا ، هدـیزرو  لـخب  نادـب  هـک  هـچ  نآ  تماـیق  رد  يدوز  هـب  تـسا ؛ رـش  اـه  نآ  يارب  هـکلب  تساـه ؛
(1)« .دیدرگ

یگدنامرد ثعاب  .زیت  ار  عمط  نادند  دزاس و  یم  شوماخ  ار  ششخب  دوج و  غارچ  ایند  بح 

دراد و شتآ  رد  هشیر  هک  تسا  یتخرد  دننام  لخب ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنوادخ ؛ ینادرگیور  دوش و  یم  ناسنا 
« .لیخب رگم  دوش ، یمن  خزود  راپسهر  یسک 

« .دندرگ یمن  مه  نیشنمه  لد ، کی  رد  نامیا ، لخب و  : » دومرف زین  و 

هک دناد  یم  سک  نآ  ار  یگدنب  تقیرط  کلاس  درب و  یم  هانپ  شدوبعم  هب  لخب ، زا  قح ، رب  لوسر  نآ 

.دوشن تفای  ییوخدب  لخب و  گنرش  زا  يا  هرذ  شدوجو  رد 

ص:20
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.دننک یم  همزمز  نینچ  دننارتسگ و  یم  مه  لاب  رد  لاب  هتشرف  ود  نامسآ ، هنارک  یب  زا  رحس  ره 

«. هد ییوکین  هب  ضَوَع  دنک ، یم  قافنا  وت  هار  رد  هک  سک  نآ  ره  نادرگ و  هابت  ار  لیخب  ره  لام  ادنوادخ ، »

.ددرگن یتشز  هانگ و  رب  صیرح  ات  شیوخ  سْفَن  رب  دزرو  یم  لخب  اهنت  هک  تسا  یسک  راگتسر  و 

.میریگ رارق  ناراگتسر  هرمز  رد  هک  دشاب 
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لاصو دهش 

یمیقم بیبح  / دوب زاورپ  هناهب  نیم ،

.دنک یم  متسم  وت  رادید  هظحل  ره  دسر و  یم  ماشم  هب  بالگ  يوب  ترازم  كاخ  زا  متفگ :

هرطق نیتسخن  هک  يا  هظحل  نامه  .تسرادید  هظحل  شوخ  يوب  زا  مراد ، هچره  مه  نم  تفگ :

.دیسوب ار  نیمز  كاخ  منوخ ،

؟ یکاخ نیمز  نیا  هتفرگ  یطاشن  هچ  وت  نوخ  زا  یناد  یم  .درک  نوگلگ  ار  نیمز  ياه  هنوگ  كاخ ، رب  وت  نوخ  هسوب  متفگ :

.نامسآ رب  هسوب  حور ، دنز ، یم  كاخ  رب  هسوب  یکاخ  نت  .دوب  نم  مسج  نم  زا  نیمز  مهس  تفگ :

ناناج یتشاذگ و  او  نت  يدیشک ، شوغآ  هب  نیم  هک  يدید  هچ  تزاورپ ؟ زمر  دوب  هچ  متفگ :

؟ يدیرخ

.ردارب زاورپ  هناهب  دوب ، هناهب  نیم  .متفای  یمن  ناناج  مدرک ، یمن  در  رگا  ار  نت  .قوشعم  رازاب  رد  دوب  قشع  جارح  هیناث  نآ  تفگ :

؟ تیدبا ات  یتسشن  رون  نابدرن  رب  يدرشف و  ار  نامسآ  تسد  ههبج ، يالبرک  نیمجنپ  رد  هک  دش  هچ  متفگ :

.نیسح رادید  هناور  هاگ ، نآ  مدش ، یم  ینیسح  البرک  جنپ  دیاب  .تسین  ناسآ  قوشعم  رادید  تفگ :
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راب ره  .هدـیدزد  ار  ما  یناوج  روش  تهاگن  .منک  یم  همزمز  ار  تمان  توراب ، شتآ و  ياهزور  دای  هب  تلاـیخ ، هناـش  هب  هناـش  متفگ :
، راب رازه  رازه  .یناوخ  یم  شیوخ  هب  ارم  وت  مریگ ، یم  تنامـشچ  باق  ربارب  رد  ار  متولخ  نشور  عمـش  منیـشن و  یم  ترازم  رب  هک 
ار منامشچ  بش ، ره  زا  رت  یلاخ  یناتسد  اب  باوخ ، راب  ره  یلو  دروایب ؛ میارب  وت  زا  یناشن  باوخ ، دیاش  ات  مدوب  وت  دای  رامـش  هراتس 

تنامشچ هبعک  فاوط  هب  هظحل  ره  ار  ملایخ  هک  ار  تهاگن  زار  مهاوخ  یم  نونکا  .دیشک  یم  شوغآ  رد 

.منادب تسا ، هتشاداو 

یکاخ مسج  بورغ  ردارب ، نادب  .منیرفایب  ار  تیاهرواب  مهاگن  مره  اب  دشاب و  تراگزور  راگزومآ  منامشچ  متساوخ  ردارب ؛ تفگ :
يوب متساوخ  ردارب ، .درک  مهاوخ  مسر  قشع  زا  یحرط  وت  باوخ  هناخراگن  رد  نم ، نونکا  تسوت و  یگدازآ  دیـشروخ  عولط  نم ،

اب متساوخ  .دنامب  هنادواج  دیهش ، مان  تا  هشیدنا  هراوف  رد  متساوخ  .دشاب  تزورما  ياه  سلطا  رطع  ههبج ، كاخ 

متساوخ .يراشفب  هنیـس  رب  هشیمه  ار  توراب  ياه  هظحل  ناشخرد  كالپ  متـساوخ  یهن و  ماگ  ندوب  زبسرـس  لحاس  هب  نامیا  نابداب 
هزیوه و ياهرگنس  رد  دیسر ، ارف  رود  زا  یجوم  رگا  تمیوگب ،

کی یگتفرگ  جوم  زا  تدیهش ، ناردارب  هداشگ  هشیمه  ياه  هداجس  ندید  اب  ات  ریگب ، هانپ  هچملش 

...متساوخ .یبای  ییاهر  نوخیبش 

هناخراگن رد  نم  هدمآ و  حبص  .تسا  هدرک  ادیپ  ار  دوخ  هار  کشا ، هدش و  زاب  منامشچ  الاح 

.مدرگ یم  هدش  مگ  یقشع  یپ  رد  ما ، يرادیب 

يدمحم اقآ  رومیت  / میا هداتسیا  ام 

میا هداتسیا  ام 

يدمحم اقآ  رومیت 

.يداتسیا وت  هک  هنوگ  نآ  میا ؛ هداتسیا  ام 

! درم يا  يداتسیا ، وت  هک  هنوگ  نآ  میا ؛ هداتسیا  ام  دیایب ، نافوت  رگا  داب و  رگا 

 - هوکشاب راوتسا و  زربلا ، تبالص  اب  ياه  هوک  نوچ  - 

! ههبج یناوغرا  ياهزور  درم  يا  ...هآ 
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...میشاب وت  كاپ  نوخ  رادساپ  میتسیاب و  هناقشاع  هک  تسام  تبون  زورما ، يداتسیا و  دوخ  تبرغ  مامت  اب  زورید 

، تسا يراج  ام  ياه  بلق  نایم  رد  دیهش ! يا  تدای  ات 

، تساه هچوک  رد  هتخوس  ياه  لخن  يوب  ات 

، تساهر نامسآ  رد  وت  خرس  ِنوخ  ات 

؛ تساپ هب  نونجم »  » و هزیوه »  » رد وت  روش  ات 

! میا هداتسیا  ام 

.نئمطم زارفرس و  يدیگنج ، يداتسیا و  هک  ییوت  نانوچ 

، دوز حبص  زور  کی  ام  و  يدز ، قیالع  هب  اپ  ِتشپ  هک  ییوت  نانوچ 

.میدش اهر  اهداب  رد  وت ، سیخ  ياه  هیفچ  لابند  هب 

.میا هداتسیا  ام  دابم  تکاب 

!؟ دراد رطاخ  هب  ار  رجاهم  ياهانرُد  خرس  روبع  نامسآ ، زونه  یتقو  تسشن ، اپ  زا  دوش  یم  هنوگچ  رخآ 

اپ زا  دوش  یم  رگم  تسا ، هتخوس  همین  ياه  توراب  قه و  قه  زا  هدنکآ  ام  رهـش  ياوه  و  تسا ، یجیـسب »  » رگید مان  قشع ، هک  یتقو 
!؟ تسشن

! میرب دای  زا  ار  وت  ِيروشحلس  روش و  همه  نآ  رگا  نامداب  مرش 

! میتسه وت  ياه  تسد  راثیا  ِنویدم  ار  هناخ  نیا  يانشور  هک  میسیونن  رگا  نامداب  گنن 

! حور یب  هتسخ و  درس ، اپ ، زا  مینیشنب  و  دنک ، ناملولم  ناراب ، یب  دتمم  ياهزور  نیا  رگا  نامداب  گرم 

.مییوگ یم  وت  زا  میا و  هداتسیا  کنیا  و 

.میریگ یم  رُگ  هلعش  هلعش  میناوخ و  یم  ار  وت  دنلب  مان 

.ار قوشعم  اب  وت  يوگو  تفگ  ِدروآ  دای  درک ، میهاوخن  شومارف  ار  نامسآ  یخرس  زگره 

! دیهش يا  دسانش ، یم  مان  هب  ار  وت  ناگتشرف ، مامت  هک  هنوگ  نآ  یتشاد ، هناقشاع  فرگش و  یتدابع 
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! گرزب يا  نادواج و  يا 

! انشآ ادخ  نوخ  نیسح و  اب  يا 
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کشا رسارس  نامنامـشچ  .تسا  هدناسر  بل  هب  ار  نامناج  یناهنپ ، ياه  مخز  و  ادص ، یب  ياه  هیرگ  لیمک »  » و هبدن »  » ياوه لاح و 
.تسا هتفرگ  مه  زونه  نام ، هدیدغاد  ياه  لد  تسا ؛

! مینک یگدنز  وت  دای  یب  مینیشنب و  هک  دابم  .مییوگ  یم  وت  زا  میا و  هداتسیا  ام 

.داش رورغ و  ُرپ  یتشاذگ ، اج  تقمر ، یب  ياهاپ  رانک  ربیخ ،»  » ياهزیرکاخ تشپ  ار  تخرس  ياه  تسد  هک  مییوگ ، یم  وت  زا 

.يدرک یم  همزمز  ار  قوشعم  مان  دولآ ، نوخ  ناهد  اب  هک  مییوگ ، یم  وت  زا 

! دیهش يا  مییوگ ، یم  وت  زا 

! دابم یلاخ  نام  هنیس  زا  تدای  میا ، هدنز  ات 

دش مخ  نامسآ  تشپ  رگا  مداتسیا ، نم  »

(1)« دش مجلم  نبا  رهش ، رگا  مدناوخ ، زامن 

مادقا ینارماک  مرکا  / نامسآ ِناراوس 

نامسآ ِناراوس 

مادقا ینارماک  مرکا 

 ... زورما دوب و  هسامح  زور  زورید  ییوگ ؟ یم  نخس  زور  نیمادک  زا 

كاخ نونج ، گنج و  رابغ  سپ  رد  اهزیرکاخ ، يادخ  اب  ار  دوخ  هنابیرغ  ياهاوجن  امش  زورید 

.تسا هتشغآ  امش  يوب  هب  هک  تسا  ام  اب  بیرغ  رابغ  یتشم  زورما  دیدرک و  شوپ 

ياج زورما  دوزفا و  یم  نامز  تیفافش  هب  دودز و  یم  ار  نیمز  ترودک  امش  ياه  کشا  زورید 

.تسا هدرک  رپ  ناتنادنزرف  هراومه  راظتنا  ناردام و  نازوس  ياه  کشا  ار  امش  یلاخ 

مه ياه  تسد  اب  زورما  دیتشذگ و  نیمز  ياه  هناش  يور  زا  ناتراوتسا  ياهاپ  اب  زورید 

.دیتشگزاب نامسآ  شود  رب  راوس  ناتنارگنس 

اب دیدز و  ایرد  هب  لد  امش  زورید  .میـشک  یم  نامیاه  هناش  رب  ار  ناتتناما  ینیگنـس  ام  زورما  دیتفر و  کبـس  ياه  هناش  اب  امـش  زورید 
رب تضایر  هماج  اپ و  هب  نامیا  رازفا  ياپ  امش  زورید  .تسا  هتفرگ  ایرد  لد  امش  یب  زورما  دیدورـس  تداهـش  زاوآ  نات  ییایرد  هجهل 
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كرم رب  راوس  دیتفرگ و  تسد  هب  تمه  مچرپ  نت ،

.دریگب طخ  امش  زا  نامیا  ناگراپ  قشع و  نادرگ  زورما  ات  دیتخات  تداهش  خرس  طخ  دادتما  رد  تریغراوهار ،
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ياه نیمز  ياپ  رد  ار  ناتکاخ  زا  هدیشوپ  هدیسوپ و  ياه  نیتوپ  زورما  دیتفر و  هتسارآ  زورید 

.میتفای گنج  ریپ  هدروخلاس و 

...زورما دیتشذگ و  زواجت  هدشن  یثنخ  ياه  نیم  يور  زا  قشع  ياهراخ  اب  ماگ  هب  ماگ  امش  زورید 

دوخ رد  ار  امـش  تداهـش ، مجح  مک  ياه  توبات  زورما  دنکفا و  یم  بش  نت  رب  هزرل  ناتهاگن  هک  دـیدوب  یناتماق  ورـس  امـش  زورید 
.تسا هدناجنگ 

 ... زورما دیدیشک و  رس  تداهش  ماج  دیدش و  تسم  یهلا  بارش  زا  امش  زورید 

ییاهر دیما  يا  اه  نرق  زا  سپ  »

« تیادص يدرمدار  رد  تسا  دنلب 

.دوش یم  رت  شیب  امش  هب  نیمز  زاین  رت و  تخس  زور  ره  هایگ  سفنت  رتدنلب ، زور  ره  خیرات  مره 

.دراد مک  ار  امش  ام ، طوقس  هب  ور  ياه  یگدنز  لوفا و  هب  ور  ياه  بلق  زورما 

هار امش و  مان  زا  يرادساپ  زور  زورما  دیدیرفآ ، هسامح  امش  زورید  تسا ، مولعم  فیلکت 

...ادرف تسامش و 

.ییوگ یم  نخس  زور  نیمادک  زا 

يدمحا ارهز   / دنخبل کشا و 

دنخبل کشا و 

يدمحا ارهز 

نامسآ هب  یهار  تساوخ  یم  .ددنب  تماق  ار  قشع  تعکر  ات  دوب  هتفرگ  وضو  رون  همشچ  زا 

...تشهب يوس  هب  یهار  دیاشگب ،

 ... دیهش يا  نامسآ ، زارمه  يا  نادواج ، هشیمه  يا  میوگ ! یم  وت  زا  زاب 

.دوبن یناراب  زگره  ملد  نامسآ  يدوب ، وت  ات  .دوب  ابیز  راهب  يدوب ، وت  ات 
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...هراتس نیرت  قشاع  يدوب ، دیشروخ  هلیبق  زا  يرادرس  وت 

ياهزور نآ  زا  خرـس ، تاظحل  نآ  زا  شدروآ  هر  و  تشذـگ ، رطخ  ياه  هاـگنیمک  زا  قشع ، يداـنم  هب  ندرپس  لد  اـب  هک  يروـالد 
، اهروش اه و  قشع  نیمزرس  زا  اهرون ، اهرطع و  نیمزرس  زا  راگدنام ،

...ینیسح قشع  تشاد ، قشع  زا  ناشن  هک  ینوخ  نینوخ ، دوب  يا  هیفچ 

.هراپ دص  كاچ و  دص  ینت  و  كاخ ، رد  هدش  اهر  یکالپ  هکت  و 
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سای ناوت  یم  هنوگچ  تخادنا ؟ اهرس  رد  هرابود  يروش  ناوت  یم  اجک  تفای ؟ ناشن  تا  ینامـسآ  ياه  قشع  وت و  زا  ناوت  یم  اجک 
...؟ دییوب ار  قشع  ياه  هلال  اه و 

.یمیمص ياهزور  نآ  لابند  تا  یبآ  قشع  وت و  زا  ییاپ  در  .میتسه  قشع  زا  ییاپ  در  لابند  وت ، مان  هب  نّیزم  ياه  هچوک  رد  ام ،

شاک ...قشع  نازخ  لصف  تسا ، ییاهنت  نیزح  لصف  اه ، لصف  .میا  هدـش  مگ  نامز  راصح  رد  ام  تروـالد ، ناـمزرمه  وت و  زا  دـعب 
هنییآ رد  ار  ناملد  دش  یم  شاک  دننادرگرب ! ار  اهزور  نآ  دش  یم 

! تشون ذغاک  رب  ار  هیرگ  دش  یم  شاک  مییارسب ! قشع ،

تماقتـسا راثیا و  سرد  ام  هب  دیـشخب و  توارط  ار  كاخ  وت  نوخ  يرآ  بیـس ! ياـه  لـگ  رطع  تسوت ، روضح  رطع  زا  رپ  ناـمرواب 
.داد

یم هناقـشاع  ياهاون  لاـب ، نینوخ  رتوبک  نارازه  .دـننک  یم  رارکت  ار  هدـنرپ  نارازه  زاورپ  تزبس ، تارطاـخ  ماـمت  اـه ، هرجنپ  ماـمت 
رب یمهرم  تداهش ، و  تسا ، یگدنز  زبس  هسامح  وت  مان  .دنناوخ 

؛ خرس رعش  دیشوج  وت ، عولط  زا  دعب  دیهش ! يا  زبس ! راختفا  يا  .ناشن  یب  ياه  هچوک  ياه  مخز 

...دش زاغآ  قشع  تخاب و  گنر  دیشروخ 

یسوط اروح  / قشع هزجعم 

قشع هزجعم 

یسوط اروح 

!؟ یتفر اجک  يدمآ  نیمز  هب  اجک  زا  وت  »

یتفر انشآ  يدوب و  هدمآ  هبیرغ 

دناوخ یم  ار  وت  شدوخ  تمس  هب  قشع  مادک 

یتفر ادص  یب  هناخ  نیا  زا  دور  لثم  هک 

تخوس یم  شطع  رد  وت  نابل  دوب و  بورغ 

(1)« یتفر البرک  رالاس  هلفاق  دای  هب 

دیشروخ دناسر و  یم  ناگراتس  رابت  هب  ار  يا  هداز  كاخ  هک  ینامسآ ، رهم  تسا ، يزاجعا  هچ 
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!؟ دنک یم  شناشن 
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لاصو نامسآ  هب  غرمیس ، زا  رتاهر  ار  لِگ  بآ و  دنباپ  هک  یقشاع  لزغ  رد  تسا  يرجنس  هچ 

!؟ دناهر یم  یقّلعت  ره  زا  و  دتسرف ، یم 

دنک یم  شیوخ  یب  شیوخ  زا  ار  رادم  ایند  سفن  هک  ّقح  تیالو  ّبح  رد  تسا  یتفگش  تردق  هچ 

!؟ ددرگ رادم  ّقح  شدوجو  هریاد  ات  درب  یم  تسود  هگنابرق  هب  و 

هدجس یگدادلد ، تکرب  هب  ییادیش و  نُمی  هب  شدوجو  فسوی  دنک و  یم  یناشفاوترپ  قشع  رون  هب  هک  تسا  یناتسبش  عمـش  دیهش 
.ددرگ یم  ناگراتس  هام و  هاگ 

دوش و یم  لد  لها  هگترایز  هک  ییاه  كالپ  دنک ، یم  اه  ناسنا  نیرت  هدیزگرب  ياه  همانسانش  ار  ینهآ  ياه  كالپ  نامیا ، قشع و 
راگدای هب  نیمز  رب  ادخ ، صلخم  هتسباو و  ناگدنب  زا  یهلا  تایآ  ناسب 

.دنام یم 

یب ياه  بش  نازیر  کشا  روآ  مایپ  ات  دـنک  یم  كربتم  دیهـش  ِناییادیـش  رّطعم  ياه  ندـب  هب  ار  هار  هار  ياـه  هیفچ  ناـمیا ، قشع و 
.دشاب روالد  نازرابم  نیا  يریذپان  یگتسخ  ياهزور  نازیر  قرع  یبیکش و 

ناـیاپ یب  هوبنا  اـت  درتـس  یم  زاورپ  دـنلب  ناـباقع  ياـپ  زا  یتوـبکنع ، ياـهرات  نوـچ  ار  ینیمز  قـّلعت  ياـه  نامـسیر  ناـمیا ، قـشع و 
ییاهر هدژم  دوش و  ریخ  هب  ریبعت  تداهش ، يداش  هب  ایند ، ناگتسراو 

.دوش ناشیاه  لاب  یگتسخ  شاداپ  رجاهم ، ياهوتسرپ 

ار شدنبلد  نادنزرف  یگدنز و  ياه  هویم  هک  دـناشک  یم  بوبحم  يوس  هب  ار  هدادـلد  لد  یناهن ، رهم  هبذاج  هب  نانچ  نامیا ، قشع و 
سنوم مدمه و  ینیمز ، لماکت  همین  زا  دراپس ؛ یم  قشع  يادخ  هب 

هب ار  ردپ  هدیمخ  تماق  هتسکش و  رمک  درپس ؛ یم  يرابدرب  میسن  هب  ار  هناردام  ياه  کشا  درذگ ؛ یم  شروای  رـسمه و  یگـشیمه ،
ضبن دراذـگب و  اپ  شتایح  هدـنپت  بلق  رب  اـت  دراذـگ  یم  باوج  یب  ار  هنارهاوخ  يـالهم  ًـالهم  داـیرف  دـهن و  یم  او  ربص  هاـگ  هیکت 

هّللا و ءاقل  يوس  هب  دروآ و  رب  رس  بوبحم ، هب  وا  تدارا  رتسکاخ  زا  تداعس ، سونقق  دپتب ، شدوجو  ياه  نایرـش  رد  يدبا  یگدنز 
.دیاشگ رپ  یهلا  سنا  تولخ  ینامهیم 

لاماپ هدولآرابغ ، هتسخ ، لد  اهنت ،

لاحلا نسحا  ات  انلاح  لِّوح  قشع ! يا 

میریگب رپ  لاب و  هک  نک  يراک  قشع ! يا 
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میریگب رس  زا  ار  شیوخ  رگید  راب  ات 

! دّرجت بان  رهوج  يا  نونج ، يا  هآ ،

! دوخ ات  شیوخ  زا  رفس  طوسبم  حرش  يا 

!؟ میشاب لالحمضا  هب  ور  یک  ات  وت  زا  رود 

(1) میشاب لاح  لها  هک  نک  یّلجت  ام  رد 
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یتسرپدوخ ياهاوآ  كاوژپ  ریسا  و  ایند ؛ ترسح  هاچ  رد  میا ، هچوک  کی  مخ  ردنا  زونه  ام  و 

تایح و دـصقم  یپ  رد  لامروک ، لامروک  اه ، تلفغ  اـه و  سوه  ناـیم  رد  هتـسب ، ینامـشچ  اـب  .ّقلعت  ياـه  نامـسیر  دـنب  رد  دوخ ،
! ...میا هدنام  ربخ  یب  قشع ؛ هزجعم  زا  میدرگ و  یم  يدبا  تداعس 

يدمحا ارهز  / قشع یلاوح  رد 

قشع یلاوح  رد 

يدمحا ارهز 

«. تسادخ نادرم  رنه  تداهش  »

ار زاورپ  درد  میمهف !؟ یم  هچ  ام  ار  زاورپ  درد  تسا ؛ هدنام  یقاب  وت  ات  يدایز  هار  زونه  منک  یم  ساسحا  درذگ ، یم  هک  اهزور  نیا 
دنکش یم  رس  هک  يا  هچوک  رذگهر  دنشک و  یم  شود  رب  اه  نامسآ 

! ایرد تعسو  اپارس  يا  وت ، و  اه ! نرتسن  داژن  زا  يا  وت ، شراوید و 

هیوالهد و  رهش ، نینوخ  ههوکود ، نونجم ، هریزج  هناور  ییاپدر ، قوش  هب  رگنس  هب  رگنـس  ینامـسآ ، ياه  قشع  دای  هب  ار  ناماه  لد 
دهاوخن یبیصن  ار  ام  یناشن ، یب  ياه  هظحل  زج  ییوگ  اّما  میدرک ؛

.دوب

دنب یناشیپ  اهرازین ، گنتلد  مّدقم ، طخ  زا  رپ  ياه  هچوک  گنتلد  میگنتلد ، .دیشروخ  نارازه  درد  دراد ، هلال  نارازه  غاد  ناماه  لد 
قشع و ياهزور  نآ  ریبکت ، هسامح و  ياهزور  نآ  ریخ ! هب  اهزور  نآ  دای  طخ !؟ درد و  یقالت  زا  میناد ؟ یم  هچ  رفـس  زا  ام  هیفچ ! و 

.دش یم  زیربل  نوخ  همشچ  زا  تداهش  ماج  دز و  یم  جوم  نوخ  زا  باتهم  هلاه  هک  ییاه  بش  تداهش ...  راثیا و 

ترسح کشا و  نابز  اب  ار  هزات  غاد  و  میدرک ، كربتم  ناشرابغ  درگ  زا  ار  لد  ناج  ، میدناوخ هسامح  یتعکر  میتفر ، ادهـش  راید  هب 
.دروخ كرت  متبرغ  ضغب  دیشک ، رپ  يا  هدنرپ  .میدورس 

!؟ مینک هچ  ناماه  لد  ییاهنت  اب  اّما  اّما ، تسین ؛» رتوبک  نایاپ  گرم   » مناد یم  يرآ !

.تفر تسد  زا  يرادیب  تصرف  هک  درد  غیرد و  دش ؛ ام  یگشیمه  رای  زاورپ ، ترسح  یتفر و  وت 
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، ییادخ ياه  ییابیز  هب  قشع  دوبن ، قشع  زج  زبس ، ياهزور  نآ  هناقشاع  مزب  رد  مروالد ! مزرمه 

.اه یبوخ  هب  قشع 

، درک یمن  ریقح  نینچ  ار  دوخ  هاگ  چـیه  هک  يرورغ  زا  تداهـش و  راثیا ، نوخ ، زا  نامیاه  هرطاخ  مامت  اـب  اـم  هک  سوسفا ! سوسفا !
.میا هداتسیا  دوخ  تصرف  ياهتنا  رد 

! مناد یمن 

؟ درابب نامسآ  دوش و  زاب  هچیرد  نیا  هک  تسا  هدیسرن  نآ  نامز  ایآ 

یسوط اروح  / خرس ياپ  ّدر 

خرس ياپ  ّدر 

یسوط اروح 

! دش یم  هدرتسگ  نامسآ  همه  ات  رون  نماد  شاک  يا  .منک  یم  لابند  ار  يریش  ناشکهک  مرامش و  یم  ار  اه  هراتس 

.مشیدنا یم  ناراب  یحطق  هب  منارذگ ، یم  منامشچ  نیبرود  زا  کت  کت  ار  ناتسلگ  ياه  لگ  یتقو 

یم نابایب  هتسب  هنیپ  نیمز  رب  اپ  اه  لگ  تقو  نآ  درک ! یم  شزاون  ار  نیمز  راد  بت  نت  میسن ، مسبت  دش و  یم  ریگارف  ناراب  شاک  يا 
.دش یم  ناتسلگ  ایند  دنداهن و 

شیاه کلپ  نینچ  یگتـسخ ، هک  هدرک  لد  درد  اباب  ریوصت  اب  اه  تعاس  امتح  .هدرب  شباوخ  سکع ، باق  رانک  هرابود  گرزبرداـم 
! متسناد یم  ار  گرزبردام  ردام و  سیخ  هشیمه  هنادواج  هرفس  ياه  کشا  هراچ  شاک  .تسا  هدرک  باوخ  نامهیم  هزاجا  یب  ار 

، یشومارف تلفغ و  اب  هک  اه  ناسنا  یضعب  ناج  ِریوک  يارب  نیگمغ ، هتفرگ و  ربا  لد  نیا  دیاش 

.دوش یم  یناراب  تسا ، هدش  یلصاح  یب  ناتسراخ 

یم کشا  هدش ، كاپ  اه ، هدرک  شومارف  دوخ  یضعب  سوه  اوه و  تسس  رازنش  يور  زا  هک  اه ، هلال  خرس  ياپ  در  يارب  ردام  دیاش 
.دزیر

هدش يزییاپ  ناتسوب  رد  هک  دشاب  یناخرس  هنیـس  ياهدایرف  كاوژپ  يارب  دراشف ، یم  هشیمه  ار  میولگ  هک  دولآدرد  دابمغ  نیا  دیاش 
.درادن ییاج  رگید 
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ادرم رد  اه  مدآ  ياپ  هزادنا  نامه  هب  دوش ، یم  رود  قشاع ، ياهوتسرپ  سفن  زا  ردق  هچ  ره  ایند 

یم رود  دیـشروخ ، تبیه  یگداس  زا  ار  اه  هدـید  نامـسآ ، زا  ار  اـه  لد  نیمز ، تّـالمجت  نادـنب  هنییآ  و  دور ، یم  ورف  رت  شیب  اـیند 
.دنک

نادب يرازلگ  مدرگ ، یم  هچ  ره  .مشیدنا  یم  مدوب  هدید  باوخ  رد  لابکبس  ییایور ، يراز  هلال  نایم  رون  هلاه  رد  ار  اباب  هک  یبش  هب 
.مبای یمن  ییابیز  ییافص و  اب 

ياه کنیع  هایس  ياه  باق  اب  ینامشچ  سکول ، تاغیلبت  یگنر و  ياهراوید  اهوراب ، اه و  جرب 

ینامسآ هرابرد  مه  نآ  ندیشیدنا ، هب  دسر  هچ  ات  دنرادن ، نداتسیا  تصرف  هک  يدنت  ياه  مدق  يدود ،

...دنا هدرک  مگ  یتعنص  ياه  هبارا  دنت  تکرح  یگرمزور  رد  ار  قح  غرم  زاوآ  يادص  هک  یشارخشوگ  ياه  قوب  ندش !

هاگ هگ  هک  ییاه  باهش  هلعش  دشابن  رگا  دنبای ! یم  روضح  رت  مک  اه  هراتـس  دوش و  یم  بش  یهایـس  زا  رپ  نامـسآ  عیرـس  ردق  هچ 
ياه لد  رس  رب  هچ  دننک ، یم  نشور  ار  نامسآ  نیمز و  زا  يا  هعطق 

!؟ دمآ دهاوخ  ام  سوناف  یب 

هک تسوا  نازرل  ياه  مدق  نیا  هدـش و  بش  همین  .دـنک  یم  رادـیب  گرزب  ردام  هارمه  مه  ارم  شهاتوک  گنز  تعاس و  كات  کیت 
شخرس هلال  سکع  لباق  رانک  ار  تعاس  هشیمه  .دور  یم  هچقاط  تمس  هب 

نیا نایم  رد  راگنا  هدرک ، رپ  ار  اضف  یتشهب  ياه  يدمحم  رطع  .دـهدب  اباب  هب  ار  زور  ره  مالـس  نیلوا  شدوخ  لوق  هب  ات  دراذـگ  یم 
هدرتسگ نامـسآ  همه  ات  اه  هراتـس  ناماد  هدمآ و  راهب  دیاش  هدـش و  زاب  راهب  يوس  هب  يا  هنزور  ام ، يرتسکاخ  رهـش  ِمد  دود و  همه 

!؟ تسام رّقحم  هبلک  نامهیم  رورس  رون و  همه  نیا  هک  هدش 

نهپ وا  دیپس  يرسور  يور  .دروخ و  یم  رُس  گرزبردام  هدیکورچ  گنر و  یلگ  هنوگ  زا  کشا 

رارق ، » رّطعم ناراب  رون  نیا  اب  ییوگ  تسین ؛ رارق  یب  نم  لثم  درادـن ، ارم  ینارگن  لد  دـنک ، یم  هاگن  قفا  هب  روبـص  مارآ و  .دوش  یم 
.هتشاد یلبق »

هدز تفگش  ارم  هک  تسین  راهب  روضح  نیا  .دنیوگ  یمن  غورد  نم  هب  منامشچ  منک ، یمن  هابتشا 

دوخ هارمه  هب  رون  ناشکهک  کی  .دهدب و  ار  هناردام  مالس  خساپ  ات  هدمآ  هک  تساباب  تسا ، هدرک 

! دیواج هشیمه  هدنز  يا  مالس ، هتسخ ! ياه  لد  روآ  راهب  مالس ، اباب ! مالس  هدروآ :

ص:31

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


این یقاتشم  دیمح  دیس  / یکاخ كالپ 

اه فرط  نآ 

یلیل ناتسلخن  رود 

نونجم مان  هب  تسا  هریزج  کی 

یبآ هداج  نآ  تشپ 

تسین یشیورد  هبلک  زج  قشع ،

زبس نآ  ِرَد 

تسا ماف  یلین  زمرق و  نآ  شرف 

هدش تبث  نآ  یکاخ  كالپ 

تسا مانمگ  یلو  هناخ  بحاص 

یقالطا اضر  یلع  / یجیسب ياه  كالپ 

دندز مدق  تیالو  ریسم  رد  هک  نانآ 

دندز مد  تسود  زا  مجلم ، غیت  ریز  رد 

« نیسح  » هشیدنا بتکم و  ياه  « هدیمهف »

دندز مقر  ار  الب  برک و  کنات ، ریز  رد 

دنا هداد  زین  اپ  هثداح ، ياه  « سابع »

دندز مدق  تیالو  ریسم  رد  هک  نادنچ 

ادتقا دندومن  حانجلاوذ  هب  اه  تج 
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دندز مه  هب  ار  ناهج  قشع ، باکر  رد  ات 

رهظ هالص  یجیسب ، ياه  لالب  اج ، نآ 

دندز متس  هایس  بلق  هب  وگریبکت ،

راقفلاوذ هک  ای  ژ 3 »  » هک دنک  یمن  یقرف 

دندز مَدود  گنفت  مصخ ، قرف  هب  ًالصا 

تسوت يادر  رگنس  لِّمَزُْملا !» اَهُّیَأ  ای  »

دندز مه  هراپمخ  وت  يادر  رب  هک  مناد 

البرک نادیهش  هک  ایب  نورب  دوخ  زا 

دندز مرح  میرح و  شیوخ ، مسج  نوریب ز 
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نوتیز مخز 

یمیقم بیبح  / تسا نیطسلف  اج  نیا 

ناگتـشرف زا  زاورپ  لاب  ود  نآ ، يازا  رد  ات  ددـنب  یم  کجنران  دیـشر ، ادرف  و  دومیپ ، ار  شیادـخ  دوخ و  نایم  هلـصاف  مشاه ، زورید 
.تسا نیطـسلف  اج  نیا  نیمز ، هدروخ  قالـش  هعطق  اج  نیا  .تسا  زاورپ  ررکم  ياه  هرطاخ  نیمزرـس  اج  نیا  .دـنک  تفایرد  نامـسآ 

نارفاسم ياه  ماگ  يادص  اب  هظحل  ره  نیمز 

راظتنا رد  کشا  .دوش  یم  ریپ  هتساوخان ، یتراسا  مغ  رد  نانچ  مه  سدق  دزرل و  یم  دوخ  هب  تداهش 

.دنک دوخ  هشیمه  هیاسمه  ار  قوش  دهن و  يرانک  هب  ار  مغ  هفاضا  فرح  هک  يزور  راظتنا  رد  تسا ،

ياه هزین  رـس  موجه  ناـیم  رد  اـت  دزیر  یم  نیمز  رب  شا  يدازآ  نارظتنم  نوخ  زور  ره  هک  ینیمزرـس  تسا ، نیطـسلف  اـج  نیا  يرآ ،
یم باق  ار  شنادنزرف  هتـسشن  نوخ  هب  ریوصت  شیوخ ، نهذ  هک  ینیمزرـس  تسا ؛ نیطـسلف  اج  نیا  .دنایورب  دـیما  ياه  لگ  لاغـشا ،
یم ساسحا  ار  ناش  یلاخ  ياج  زورما  شنادنزرف ، ياه  هلجح  زیر  کشا  نیطـسلف  هتـساوخ ، دوخ  خرـس  ياهزاورپ  نیمزرـس  .دریگ 

رد دنک و 

: دنک یم  ییارس  هحون  نیگمغ ، سدق  شوغآ  رد  شوغآ  هتفرگ ، مغ  ياه  بورغ 

تـساجک درک ؛ یم  شزاوـن  ار  نوـتیز  ناـتخرد  شدـنلب  ناتـسد  اـب  زور  ره  هک  میلـشروا  محللا و  تیب  نادـنخ  دیـشروخ  تساـجک 
رب ناصقر  داش  ياه  هیاس  تساجک  دـنتفگ ؛ یم  زاب  ناـشناکدوک  يارب  ار  يدادـجا  نیمزرـس  نیریـش  هصق  هک  ینارداـم  ياهدـنخبل 

؟ سدقملا تیب  دازآ  ناریاز  دنیاجک  اه و  هچوک  راوید 
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!؟ یهاوخب ار  تنتشیوخ  یناوت  یمن  ناهج ، نوناق  مادک  رد  .مهاوخ  یم  ار  شیوخ  نم 

؛ منک ساسحا  میاه  شود  رب  ار  دیشر  مشاه و  ياه  مدق  ینیگنس  ات  مهاوخ ؛ یم  ار  نتشیوخ  نم 

نیطـسلف هتـسخ ؛ نت  هتـسکش و  یناشیپ  اب  تسا ، یمخز  نیطـسلف  نونکا  .دزاونب  ار  میاـه  شوگ  ینیطـسلف ، ناـکدوک  يداـش  داـیرف 
.هتسشن کشا  هب  ینامشچ  اب  تسا  ینیگمغ 

هتشذگ شوخ  تارطاخ  هزرابم ، لاس  ياه  لاس  زا  هتسب  هنیپ  ياه  تسد  اب  نیطسلف  نونکا  يرآ ،

.دیابرب زین  ار  اه  نآ  لاغشا ، یشحو  لاگنچ  ادابم  ات  دنک  یم  ناهنپ  یگنس ، ياهرگنس  سپ  رد  ار 

ییاهر كاپ  ياوه  نانک ، يداش  دید و  دهاوخ  ار  يدازآ  شوخ  ياهزور  هک  دراد  نیقی  نیطسلف 

نامه اب  هاگ  نآ  تفای و  دـهاوخ  اـیفارغج  هشقن  رد  ار  شیوخ  نتـشیوخ  رگید  راـب  هک  دراد  نیقی  نیطـسلف  .دیـشک  دـهاوخ  سفن  ار 
رجاهم ناگدنرپ  رازم  رب  هزرابم ، اه  لاس  زا  هتسب  هنیپ  ياه  تسد 

.دنایور دهاوخ  ار  اه  لگ  نیرتابیز  شلاب ، نینوخ 

یسوط اروح   / دیشروخ يردام  نیمزرس 

هب ار  ناشتاساسحا  هیام  یهت  لاشوپ  رویز ، رز و  قرب  .دـنا  يراوخ  ماخ  یپ  رد  هک  ییاـه  ماـخاخ  ددرگ ، یم  هناـصیرح  ناشنامـشچ 
.تسا هدنکفا  ناش  هشیدنا  رد  موش  ياه  هشقن  ناش ، یهاوخدوخ  عفن  هب  اهزرم  اه و  هشقن  رییغت  يارب  و  هدنازوس ، يا  هقرج 

زوسناج ياه  هلان  هک  هدیچیپ  تسینویهص  دوجو  ياهزیلهد  رد  نانچ  رابکتسا ، ِرورغ  ياه  هرعن 

! دسر یمن  ناشساسحا  ناتسآ  هب  مواقم ، ياه  لخن  نیمزرس  ِمیتی  ناکدوک  رادغاد و  ناردام 

؛ هدروآ هوتـس  هب  ار  راگزور  ِربص  هدوشگ و  تیاکـش  هب  ار  نیمز  نابز  سّدقم ، ضرا  نابحاص  ِیبلط  قح  ییوج و  تقیقح  ياه  هلان 
قح ناشخرد  دیشروخ  ندید  زا  هک  هدیـشک  ناش  یتسه  یگریت  رب  يدنلب  ياه  هراوید  نانچ  بصاغ ، مسینویهـص  یهاوخ  هدایز  اما 

.دنا هدنام  روک  نامولظم ،

، راکتیانج ناتـسرپ  لوپ  نابلطایند و  .دنا  هدـش  عمج  ناهج  ِنادـجو  یب  یناج و  نایوجگنج  همه  رابگرم و  ياه  حالـس  همه  اج  نیا 
ات ینمشد  وس  کی  دنا : هتخادنا  هار  هب  یگنج  يودرا  ناهج ، رد 
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هدروخ و هرگ  ياه  تشم  وس  کی  زّهجم ، ناشوپ  هرز  اه و  کنات  وس  کی  یلاخ ؛ ياه  تسد  اب  ینازرابم  وس  کـی  حّلـسم ، نادـند 
کی بلط ؛ قح  ياه  ناج  نمؤم و  ياه  لد  وس  کی  وخ ، هدـنرد  ياه  نادـند  یگنـس و  ياه  بلق  وس  کی  یعافد ؛ ياه  هزیرگنس 

کی گرزب ، راکشآ و  یمتس  هناوتشپ  ایند  همه  وس 

؛ ناکدوک نانز و  موصعم  هاگن  وس  کی  ناتریـس ، گرگ  هدـیرد  نامـشچ  وس  کی  ینمـشد ؛ یتواـفت و  یب  لاـماپ  نشور  یّقح  وس 
، گرزب یتّلم  هدروآداب  ياه  تورث  زا  نیگنر  ياه  هرفس  اه و  خاک  وس  کی 

ياـه هناـخ  رد  بصاـغ  يدوهی  هورگ  هورگ  وس  کـی  زوسرگج ؛ ياـه  هآ  یلاـخ و  ياـه  هرفـس  اـه و  همیخ  اـه و  خوـک  وـس  کـی 
! اه نابایب  رد  نیشن  همیخ  ینیطسلف  جوم  جوم  وس  کی  ینیطسلف ،

ینامز ات  یلو  دننارب ؛ شا  يردام  نیمزرس  زا  ار  دیشروخ  دنهاوخ  یم  ناتسرپ  بش  همه  دنچره 

یگدازآ نیتسار  نازرابم  تسا ، هتسشن  یخرس  هب  وج  قح  نازرابم  نوخ  زا  قلف ، تساجرب و  قح  هک 

؛ مالسا روانهپ  نیمز  ياج  ره  ای  قارع  ای  دشاب ، نیطسلف  رد  .تسشن  دنهاوخن  اپ  زا  يدرمدار  و 

طیسب رب  قح  یهلا ، فطل  هب  ات  تشاد  دهاوخ  همادا  زور  بش و  تملظ ، رون و  دیفس ، هایس و  لادج 

(1)« اقوهَز َناک  َلطابلا  َّنِا  لطاْبلا  َقهز  قْحلا و  َءاج  : » دشکرب شیوخ  يادر  تملظ  بش  دوش و  هدرتسگ  نیمز 
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نامز هچیرد  زا 

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

نمهب 1382  2

هدعق 1424 يذ   29

Jan. 22  . 2004

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / راهب گوس  زیخاتسر 

ییوگ .درب  یم  ورف  شیوخ  رد  مغ  ياه  هلاه  ار ، دادـغب »  » ياـضف دـش ، یم  کـیدزن  شیوخ  ماـگنهبان  بورغ  هب  مک  مک  دیـشروخ 
دزنابز شا ، ینامسآ  ياه  تسد  تواخس  هک  يراهب  راهب ! گوس  زیخاتـسر  دیـشک ، یم  راظتنا  نیمز  رد  ار  يزیخاتـسر  یتسه  مامت 
نیرت ینازخ  رد  هک  يراهب  تفکش ! یم  شمیسن  رطع  زا  لگ ، و  تفرگ ؛ یم  شمّسبت  هناراهب  زا  میمش  نیدرورف ، رطع  دوب ؛ ناگمه 
ناوج قادصم  هک  يراهب  دوب ، هدروآ  ناغمرا  هب  ار  تیالو »  » ِتوارط يزبسرس و  هماج ،» هایـس  ِنایور  هایـس   » ِراگزور راگزور ، لصف 

.تسا مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  زا  ملاع  نیرت  ناوج  مالسلا و  هیلع  هّللا  لآ  ماما »  » نیرت

نابات هشیمه  راونا  شدنلب ، یناشیپ  زا  هک  يدنزرف  دوب ، تماما  ریظن  یب  دنزرف  هناگی  هک  یناوج 
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قاـفآ هک  یناوج  .درک  یم  هدـنز  نینمؤـم  ناـهذا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  داـی  دـیوارت و  یم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  يوـبن 
.دزادرپن شراقو ، زا  رپ  ِتماق  نیسحت  هب  هک  دوبن  يا  هراتس  نامسآ ، هشوگ  هشوگ  رد  دندوب و  شزیگنا  لد  تماق  قشاع  هنیدم » »

رد هک  یناوج  .درب  یم  کـشر  شدوجو  ّتینارون  تمظع و  رب  يور ، هریت  نمـشد  تشاد و  هرهچ  رب  توبن  روـن  وـترپ  هک  یناوـج  - 
يوگلا دوب ، نیمز  يور  ِناـمدرم  يوگلا  نیرتهب  تباـجن ، یکاـپ و  رد  و  نیرترب ؛ تواخـس ، رد  نیرتـالاو ؛ اوقت ، رد  نیرتـالاب ؛ ملع ،

.اه یبوخ  مامت 

يرـشب كاردا  زا  رتارف  شا ، ینّابر  تالامک  دندوب و  نیرت  هداس  شا ،» ینُدـَل  ملع   » ِسونایقا دزن  لیاسم ، نیرت  لکـشم  هک  یناوج  - 
ِيرایسب زا  هاگ  چیه  .یلقن  یلقع و  مولع  مامت  زا  رتارف  دوب ،

.دنامن او  اه  نآ  خساپ  زا  دشن و  هتسخ  اه ، شسرپ 

زا ار  ناینیمز  دادن و  شناما  یگلاس  جنپ » تسیب و   » زا رتارف  هماج ، هیـس  ِيور  هیـس  دّالج  هک  نیمز  كرات  رب  دوب  یهلا  راونا  زا  يرون 
.تخاس مورحم  شا ، ینامسج  رادید  ضیف 

، رهـش لد  رب  هاکناج  یتبرغ  دوب و  هتـسشن  اشامت  هب  ار  تیالو  بات  ناهج  دیـشروخ  ِبورغ  ترـسح ، اـب  دادـغب ، ياـضف  زور ، نآ  ... 
همزمز شدوخ  اب  نامسآ  .هاکناج  تخس  یتبرغ  دوب ، هدز  گنچ 

غیرد ییانشآ ؛ زا  غیرد  اّما  دخرچ ؛ یم  هاگن  هک  هاگ  نآ  تبرغ ! ِیکاندرد  زا  ناما  ناما ! بیرغ ! يرهش  رد  ییاهنت  زا  ناما  درک ! یم 
ياه مشچ  زا  شتآ  هک  یناسک  نایم  رد  مه  نآ  تبرغ ، زا  ناما  ینابز ! مه  زا 

دای زا  ار  شیاه  هیرگ  یتح  میظع ، یتریح  رد  تشادن و  شیوخ  ضغب  ندرب  ورف  ناوت  نامسآ  دشک ! یم  هنابز  ناشمرـش  یب  خرس و 
ياه هراتس  هدرب و  ورف  مرش  ناماد  هب  رس  دیشروخ ، دوب ! هدرب 

: دیچیپ یم  نامسآ  لد  رد  نیزح  ییاوجن  .دندوب  هتسشن  بورغ  یناوخ  هیثرم  هب  ناشکهک  زیر  کشا 

! تسا یهلا  تانئاک  راختفا  هک  ینامهیم  دنتشادن ، نامهیم  تمرح  هک  يرهش  زا  ياو 

! هناخ ِبحاص  لثم  تسا ؛ نیگآرهز »  » شا « تبرش  » هک يا  هناخ  زا  ياو 

! دننکشب رهز »  » اب ار  يراد  هزور  هزور  تسا  نیگآدرد  ردق  هچ  هک  هآ 

«! مصتعم لضف و  ما   » نوچ یناسک  رادید  ِلّمحت  تسا  تخس  ردق  هچ  هک  هآ  - 

! دز تیالو  هحفص  رب  رگید ، یخرس  شقن  تداهش ، درب و  ورف  مغ  زا  يا  هلاه  رد  ار  دادغب » ، » دیشروخ ماگنهبان  بورغ  يرآ ؛ ... 
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مامت دنوادخ و  دورد  مالس و  مالسلا ! هیلع  نابیرغ  ماما  ِبیرغ  دنزرف  هناگی  يا  مالسلا ! هیلع  داوج  ماما  ناج ! الوم 

مان هب  اجتلا  اب  ناگتسکش ، لد  نیا  ام ، و  دنبای ؛ یم  افـش  ناماهدرد  مامت  تمان ، تواخـس  زا  هک  داب  وت  يابیز  مان  رب  شنمؤم  ناگدنب 
.میوش یم  اور  تجاح  تدنمهوکش ،

هک داب  وت  رب  نارک  یب  دورد  دوب ! اه  هظحل  نیرتراب  هودـنا  هک  داب  تتداهـش  هنابیرغ  ياـه  هظحل  راـثن  اـم  دورد  مالـس و  ناـج ! ـالوم 
.یتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نامدود  زا  دیهش » ماما  نیرت  ناوج  »

یسوط اروح  / تبرغ دنزرف 

تبرغ دنزرف 

یسوط اروح 

ياه هّصغ  نابزیم  يا  نیمظاک ! سّدقم  كاخ  يا  شاب  هدامآ  .نک  كّربتم  دیـشروخ ، لابقتـسا  هب  ار  تدوجو  هّرذ  هّرذ  اشگب و  هنیس 
! راوگوس ياه  هنیس 

ناتـسوب زا  يا  هناوج  دنک ، طوبه  وت  هنیـس  رد  دیـشروخ  ات  ایب  دنمدرد ! یناتـسد  رب  زارفرـس ، اّما  هنابیرغ ؛ دـیآ ، یم  دیـشروخ  هک  ایب 
نازخ هنیک  هب  دیشخرد و  تماما  هب  شرمع  راهب  رد  هک  تیالو 

.دیشوپ تداهش  هماج  ناگدز ،

.دولآ نوخ  یشطع  كانزوس  تسا و  هحرش  هحرش  نوعلم ، مصتعم  رهز  زا  زونه  هّمئالا  داوج  رگج  هک  روآرب  ار  تا  یّلست  تسد 

نیگنـس راب  یکدوک  زا  هک  یتجح  نامه  دـندناسر ؛ تداهـش  هب  یناطیـش  توادـع  نیرت  هنادرمناوجان  هب  ار  قح  تّجح  نیرت  ناوج 
خلت هنعط  هدیشچ و  ردپ  تبرغ  زوس  هدیشک ، شود  رب  مدرم  تیاده 

و مینک »!؟ عوجر  مک  نس  نیا  اب  ناتدنزرف  هب  امـش  زا  دـعب  : » دندیـسرپ یم  ناشراوگرزب  ردـپ  زا  هنارگـشنزرس  هک  هدینـش  نامرحمان 
مه لاـس  هـس  هـک  یلاـح  رد  داد  رارق  شیوـخ  تـجح  ار  مالـسلا  هـیلع  یــسیع  لاـعتم  يادـخ  : » هـک دندینــش  یم  هناـمیکح  خـساپ 

(1)« .تشادن

هناروبص دییاس و  یم  قح  ناتسآ  رب  رس  نومأم ، نکشرمک  ياهرازآ  يانگنت  رد  یتقو  درک  یم  سح  ار  ردپ  ياه  هّصغ  راب  ینیگنس 
(2) «. دوب دهاوخ  شیاشگ  نامراک  رد  نومأم ، زا  دعب  مین  لاس و  ود  هک  ارْهَش ؛ َنِیثالَِثب  ِنومأملا  َدَعب  ُجرفلا  : » دومن یم  اوکش 
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هک هدرزآ  ار  هّمئالا  داوج  كرابم  هنیس  نانچ  نومأم  متـس  اّما  تسا ؛ هدومن  اّیهم  هنادرمناوجان ، یماقتنا  رهز  هدیـشک و  رب  غیت  مصتعم 
شرمع راهب  رد  ار  تورم  يدرمناوج و  ياه  هناوج  ماما  ياعد  دـنوادخ  .دـناد  یم  نومأـم  ناـما  یب  ملظ  زا  دـعب  یجرف  ار  متـس  نیا 

هب ملاظ ، ناگشیپ  متس  تسد  درک ، تباجا 

.دش هدولآ  یهلا  تّجح  نوخ 

هراوهاگ هب  یساپسان ، رهز  زا  هتخوس  يرگج  ای  بیکش ! یب  يدنمدرد  بیجن ! يا  هداز  بیرغ  هک  سّدقم ! كاخ  يا  اشگب ، شوغآ 
دوب نیگنس  ياهریجنز  اه و  نادنز  هدیشک  رجز  دوخ  هک  مالسلا ، هیلع  مظاک  یسوم  ماما  شّدج ، راوج  رد  .دش  دهاوخ  هدرپس  نیمز 

نایعیش هگترایز  .دوب  یهاوخ  یتسه و  لد  لها  هگترایز  هک  شاب  كّربتم  داسجا  نیا  روبـص  مرحم  .تسا  نادنمدرد  جئاوحلا  باب  و 
ياه هنیـس  يراوگوس  هب  اه  نرق  هک  نانآ  .دـنراد  هدـید  کشم  رد  کشا  مالـسلا ، مهیلع  همئا  ناج  مسج و  ياـه  مخز  ددـع  هب  هک 

.دنام دهاوخ  مالسلااهیلع  ارهز  نادنزرف  مامتان  ياه  هصغ  شوپ  هایس  درک و  دنهاوخ  یناشفا  رتسکاخ  هتخوس ،

يدمحا ناخ  دوواد   / هناخ رد  بیرغ 

هناخ رد  بیرغ 

يدمحا ناخ  دوواد 

؛ تخوس یم  ار  شنورد  هنیک  ياه  هلعش  .دوب  هدروآ  باتفآ  نتشک  هب  هک  يرهز  شناتـسد  رد  دوب و  تنایخ  یکیرات  شنامـشچ  رد 
رصق هب  لضفلا  ما  دیشروخ ، نآ  تداهش  زا  شیپ  زور  دنچ  زا 

هناخ رد  هک  ییاه  هچیرد  نآ  ات  دوب  هدوبر  ار  شا  همعط  ناطیـش  ایوگ  درک ؛ یم  یگدـنز  وا  مرح  ناـیم  رد  دوب و  هدـش  هدرب  مصتعم 
بل دوشن و  هدنز  ضارتعا  هب  شبوشآ  رپ  نورد  رد  يا  همزمز  یتح  رگید  ات  دنک ، روک  دوب ، هدش  زاب  ییانـشور  هب  ور  شلد  رد  ماما 

.دیاشگن

تدش زا  هک  ییادص  اب  دراذگ و  یم  ترضح  نآ  يور  شیپ  ار  فرظ  درب ، یم  ماما  يوس  هب  ار  روگنا  فرظ  نازرل ، یناتـسد  اب  نز 
دادتما رد  تسد  .رتالاب  دـیآ و  یم  الاب  نز  ياه  مشچ  يوس  هب  ماما  هاگن  .دـییامرفب  دـیوگ  یم  دـهد ، یم  گرم  يوب  هرهلد  سرت و 

يدنخبل يو ، هدمآرد  هقدح  زا  نامشچ 

...دعب دیوگ و  یم  راک  تنایخ  نز  هب  ار  هتفگن  یفرح  بیجع ، يرون  اب  ددنب و  یم  شقن  ماما  نابل  رب  خلت 
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یم دنویپ  اه  یکاپ  يایرد  هب  ار  داوج  حور  هدـیچیپ ، مس ، هب  هتـشغآ  روگنا  یخلت  رد  هک  تداهـش  دهـش  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب  »
ار وا  ات  هدرک  زاب  شوغآ  هک  دنیب  یم  ار  اضر  شردپ  الاح  دوب ، بیرغ  زین  شدوخ  هناخ  رد  هک  يدرم  ...دش  مامت  تبرغ  رگید  .دنز 

.دناهرب تبرغ  درد  نیا  زا  هشیمه  يارب 

یجنپ هجیدخ   / باتفآ زادگناج  بور 

یجنپ هجیدخ   / باتفآ زادگناج  بورغ 

گوس هب  ار  وت  یناوج  .رارق  یب  ياهراشبآ  دننز ، یم  هّجض  ار  وت  .نامسآ  قیمع  رد  هتـسشن  ازع  هب  ياه  هراتـس  دننز ، یم  ادص  ار  وت 
.نابایب ياه  گیر  نیگمغ ، ياه  هدنرپ  اهایرد ، ِنایهام  .دنا  هتسشن 

.نازرل ياه  هناش  سمتلم ، ياه  تسد  رظتنم ؛ ياه  مشچ  دننک ؛ یم  نویش  ار  وت  ِیمولظم 

راهب رد  هک  ار  وت  هتفر ؛ ورف  تبیـصم  هب  ياه  هناخ  روک ، توس و  ياهراوید  بیرغ ، ياه  هچوک  مامت  دـننک ، یم  وزرآ  ار  وت  روضح 
! یتسشن زییاپ  هب  یناوج ،

حیجرت ار  نایاپ  يدیزگرب و  ار  اهتنا  یناگدنز ، يادتبا  رد  یناوج ، زاغآ  رد  هک  دروآ  تدوجو  ناتسلگ  زور  هب  هچ  مومـسم ، داب  نآ 
! درادن اهتنا  ادتبا و  هک  سونایقا  هن ! اّما  يداد ؟

، دندوب هراچیب  ردق  هچ  دندرمش ! کچوک  ار ، تا  یگرزب  هک  ییاه  مشچ  دندوب ، ریقح  ردق  هچ 

؟ دندیدنسپ وت  رب  ار  تداهش  هک  ییاه  هدارا  دندوب ، تسس  ردق  هچ  دندش ! هاتوک  تنماد  زا  هک  ياه  تسد 

! توکلم يوب  داد و  یم  تشهب  شوخ  معط  هک  ینامسآ ، هرجنح  نآ  تشاد ؟ رهز  اب  یتبسن  هچ  وت ، يولگ 

ایح هدرپ  تحار ، هچ  دندرمـش و  دوخ  ِنآ  زا  ار  تا  یکاپ  تسادق و  ِورملق  تحار ، هچ  دـندرب ، رتارف  شیوخ  میلگ  زا  اپ  تحار ، هچ 
! دندیدن ار  تخماش  ماقم  دندیرد و  ار 

؟ دنک رواب  ار  دوخ  یمیتی  هنوگچ ، ایند  دشک ؟ شود  رب  ار  گرزب  مغ  نیا  هنوگچ  نیمظاک ،

!؟ دنک رس  هنوگچ  يردپ  یب  تبیصم  اب  هعیش ،

! مناوج ماما  هآ !

هب زونه  نات  یگدنز  ِباتک  تشادرب ! ملاع  رس  زا  ار  وت  فطل  هیاس  دوز  هچ  ادخ  و  دش ، مورحم  تدوجو  مرک  ناوخ  زا  دوز  هچ  ایند 
! اقآ دوب ، هدیسرن  همین 
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 ... ، زورما و  تسکـش ، نارزیخ »  » نماد رد  تدوجو  لگ  تخاس و  رطعم  ار ، ایند  ماشم  تروضح ، رطع  هک  دوب ، زورید  نیمه  راگنا 
تزیگنا لد  ياهریـسفت  ترـسح  رد  ار ، نآرق  يور و  یم  درمژپ ! یم  دوز  هچ  لضفلا » ّما   » هلیح هرـصاحم  رد  ترمع ، سرون  هخاـش 

! يراذگ یم 

! دوش یم  تتمارک  هظحل  کی  يادگ  هشیمه  يارب  ملاع ، يور و  یم 

! مناوج ماما  هآ ،

میرگ یم  و  ار ، تزیگنا  مغ  عادو  متـسیا  یم  هّجـض  هب  تانئاک  اب  هارمه  ار ، تتایح  ِباتفآ  زادگ  ناج  بورغ  منیـشن ، یم  گوس  هب 
.ار تا  هتفر  تسد  زا  ِیناوج 

شخبرون هرهز  / باتفآ ماک  رد  رهز 

باتفآ ماک  رد  رهز 

شخبرون هرهز 

يا ناهنپ ؛ مولع  ياناد  يا  رات ؛ قمر و  یب  ناگدـید  ییانیب  يا  همئـالا ؛ داوج  يا  اـضر ؛ لد  هویم  يا  ردـپ ؛ مشچ  رون  يا  وت  رب  مـالس 
! هدیشوپ رارسا  فشاک 

.يرهم تمحر و  ناضیف  وت  یقشع ، هصالخ  وت  دنریگرب ؟ وا  زا  ار  رون  دنزیر ، یم  باتفآ  ماک  رد  هک  يرهز  اب  دوش  یم  رگم 

نامسآ .دنیب  یم  غیرد  درد و  متام و  زا  يا  هلاه  مومغم ، تکاس و  ياه  لخن  نایم  رد  دیاشگ و  یم  هدید  نیگنس ، تخـس و  هنیدم ،
، یهاگحبص میـسن  .دنروخ  یم  هطوغ  غیرد ، کشا و  نایم  رد  اهدور  دنزرل و  یم  دوخ  رب  اه  هرخـص  اه و  هوک  اه ، گنـس  نیمز ، و 

.دشاپ یم  هنیدم  بیرغ  ياه  هچوک  سپ  هچوک  هرهچ  رب  متام  كاخ  داب ، دبوشآ و  یمرب  ار  ناتخرد  يوسیگ 

دراب و یم  نوخ  نامـسآ  شگوس  رد  .دـننک  یم  عییـشت  ار  تلیـضف ، مرک و  دوج و  هیاپ  رون ، رابت  زا  يدرم  نامیا ، يداه  كاپ  رکیپ 
.دنک یم  نویش  تارف 

ار تفرعم  سوناـیقا  نیک ، ِرهز  هب  دوش  یم  اـیآ  دورـس ؟ ناوت  یم  هچ  تواخـس  گوـس  رد  تفگ ؟ دوـش  یم  هچ  سوناـیقا  متاـم  رد 
رد جوم  سونایقا ، و  دنبات ؛ یمنرب  اخس  مرک و  سونایقا  هاگن  رد  ار  رون  ولألت  هک  تسا  رودزم  ناتفـص  نود  هلیح  رهز ، زگره ! دولآ ؟

.تسا هتفهن  رگید  یعولط  شبورغ ، هرظنم  ره  رد  و  تساجرباپ ، راگدنام و  تفگش و  عیسو و  جوم ،
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ینیدباع هحیلم  / ناراب تمارک 

رب ار  تبحم  و  دز ؟ دنویپ  رهم  اب  ار  وت  دولآ  شطع  ماک  تسد ، نیمادک  دولآ ، ضغب  توکس  نآ  رد 

يدورـس و نامز ، نامرحمان  كاپان  مشچ  شیپ  ار  ییاهنت  لزغ  نیرت  هناـبیرغ  دراذـگ ؟ مهرم  تیاـفج  روج و  زا  هدروخ  مخز  رگج 
.يدرک تباجتسا  ار  ییانشور  هب  جورع  هناقشاع 

سوماق رد  .دیوارت  یم  تدای  رطع  زا  تقادص  دوب و  یلجتم  تمان  زارف  زا  تواخس  .نیقی  تقیرط  هنیآ  ینامیا و  تقیقح  يادتقم  وت 
اوقت ناشون  هعرج  .ییادخ  راکذا  مرحَم  دوب و  یهلا  رارسا  نزخم  تا  هنیـس  هناگیب ، یهابت  ملظ و  اب  يدوب و  هناگی  تعاط ، یگدنب و 

يایرد نآ  زا  يا  هرذ  يداد و  لقیص  ار  هتفرگ  رابغ  ياه  هشیدنا  .یتشگ  اه  هنیک  لهج و  دیهش  دوخ  يدرک و  باریس  ار  تلیـضف  و 
.یتخاس يراج  اه  ناج  رب  ار  تنیقیلا  ملع  نارک  یب 

ضیف ُرپ  دیـشروخ  تسنادـن و  ردـق  ار  وت  رادـقم  یب  هناـمز  هک  سوسفا  اـّما  دـناوخ ! لـطاب  قح و  ناـیم  لـئاح  ار  وـت  ردـپ ، اـبیز  هچ 
ناغمرا هب  اه  هرطاخ  اهدای و  رب  ار  ییانـشور  نیا  زا  شیب  ادابم  ات  تخاس ، یفخم  شیوخ  یناملظ  هریت  ياـهربا  سپ  رد  ار  تروضح 

ییاه هشیدنا  جوا  زا  تدای  رتوبک  زونه  اه  نرق  تشذگ  زا  سپ  .يراج  هرامه  تتلیضف  تسا و  دیواج  هشیمه  وت  تقیقح  اّما  يرآ ؛
هک

زا ار  ینابرهم  هب  نیسمتلم  دنک و  یم  رذگ  تواخس ، ناراب  تمارک  هنشت  دنرون و  رگ  وجو  تسج 

.دروآ یمرد  هب  راظتنا 
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مالسلااهیلع همطاف  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  جاودزا 

هراشا

هعمج

نمهب 1382  3

هّجح 1424 يذ   1

Jan. 23  . 2004

نابزرم زریما   / دیشروخ اب  دنویپ 

مادک نشج  اج  نیا  دـنا ؟ هدـمآ  دـجو  هب  گرزب  هعقاو  مادـک  زا  ناگتـشرف  دـهد ؟ یم  دولُخ  يوب  ردـق  نیا  هک  تسیک  هناخ  اج  نیا 
؟ دنا هدرب  هدجس  ناگتشرف  هک  تسا  هرابود  شنیرفآ 

دیشروخ و دنویپ  هب  دیآ  یم  دیشروخ  .تسا  یلع  دیآ ، یم  هناخ  نیا  يداماد  هب  هک  نآ  و  دمحم ، هناخ  یحو ، هناخ  تسا ، رون  هناخ 
يدمحم لُگ  رطع  اب  ار  نامسآ  هار  .دنشاپ  یم  لُقن  اه  هراتس 

توکس تاظحل  نیا  تمرُح  هب  قشع  .دنک  یم  هراظن  یسورع  دیپس  هماج  رد  ار  دوخ  يابیز  هویم  تشهب  زا  هجیدخ  .دنا  هدرک  شرف 
.تسا هدروخ  دنویپ  دیشروخ  ياه  تسد  هب  دیشروخ  ياه  تسد  و  تسا ، هدرک 

یم قشع  دشاپ ، یم  لگ  نیمز  ِرس  رب  نامسآ  .دوش  یم  نهپ  ارهز  ياه  مدق  نُمی  هب  یلع ، هناخ  ات  یبن  هناخ  زا  کئالم ، رپ  زا  یـشرف 
ور همطاف  یلع و  زا  دوجُو  مامت  اب  نسُح  و  رون ، هقلح  رد  دصقر 

.دریگ یم 
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ياهتنا یب  ناراب  هب  ار  شیاه  مشچ  یلع  .دنک  یم  هناور  لدع  هناخ  هب  روش  لالج و  زا  یبکرم  ربمایپ 

، ایـصوا دـننآ و  نامهیم  اـیبنا ، هک  تسا  یمزب  ناـشفارون  هک  نیا  زا  لاحـشوخ  هاـم  تسا ، رورـس  قرغ  هنیدـم  .دزود  یم  همطاـف  رهم 
.نآ يوگ  هحیدم 

دنه و يالط  هن  دراد ، مور  يابید  هن  هک  يا  هناخ  یلِگ ، ياه  فرظ  لافس و  قشع و  زا  .تسا  رپ  هک  يا  هناخ  هب  دراذگ  یم  اپ  همطاف 
شرف شرع ، اّما  تسین ؛ نآ  رد  یشرف  هراپ ، تسوپ  ود  زج  شبح و 

.تداهش تمظع  هب  تمصع ، يادنلب  هب  یتعیدو  دنام و  یم  یلع  و  دوب ؛ دهاوخ  هناخ  نآ 

و دشخرد ! یم  تیدبا  ات  هک  دنیب  یم  ار  دیشروخ  ود  هولج  نامسآ  دروخ و  یم  دنویپ  دیشروخ  ياه  تسد  اب  دیـشروخ  ياه  تسد 
! بش نآ  دوب  تخبشوخ  هچ  نامسآ 

خیرات و  دش ! دهاوخ  ناشروبص  ياه  ماگ  هتـسب  ناهج ، مامت  هک  دوش  یم  ینز  درم و  ياه  ماگ  نامهیم  نامـسآ ، هزادنا  هب  يا  هناخ 
هدجس رد  دبا  ات  کیالم  دش و  دهاوخ  زاغآ  هظحل  نیمه  زا  هزات 

.تسا تیدبا  زاغآ  هظحل  الاح  دنام ! دنهاوخ  دوخ  نادواج 

يداب تهزن  تسین / ! هداس  قشع 

! تسین هداس  قشع 

يداب تهزن 

میوگ یم  بآ  زا 

دراد دوخ  اب  ار  وت  رهم  هک 

مالسلا هیلع  یلع  زا  و 

نشور لالز و  فاص و 

دیشروخ نانوچ 

! تسا يزرورهم  دزیا  هک 

منک یم  توکس 

رمع مامت 
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سدقم رون  نآ  مارتحا  هب 
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داد دنویپ  مه  هب  ار  زیزع  ود  امش  هک 

مرخ یم  هرابود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رپس 

مریگ یم  سپزاب  ار  تا  یسورع  نهاریپ  و 

کشا هرطق  هد  هب 

دشاب هدش  يراج  لد  هت  زا  هک 

درپس مهاوخ  بآ  هب  ار  ود  ره 

دننادب ناگمه  ات 

مالسلا هیلع  یلع  وت و  هک 

دیتساوخ یم  همه  يارب  ار  قشع 

! ناتدوخ هن 

، موش یم  قشاع 

هّللا مالک  دلج  کیو  تابن  هخاش  کی  اب  طقف 

! یگداس نیمه  هب 

وت لثم 

یتسشن مالسلا  هیلع  یلع  یلاخ  هرفس  رس  رب  هک 

میوگب مهاوخ  یم  اما 

! تسین هداس  قشع  هک 

داد سپ  ار  شناوات  دیاب 

داد مهاوخ  سپ  ناوات 

! مرادن یکاب  دشاب ، هچ  ره 
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، لد نشور  يانحنا  نآ  هب  ندیسر  يارب 

! منابرهم هام  يا  میوپ ، یم  ار  وت  هار 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  تنب  مالسلااهیلع  همطاف  ای 
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یمّرخ هفطاع   / ینارون دنویپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  هک  تسین  یلوا  ِراب  نیا ، .تسا  هتسب  شقن  مالـسلا  هیلع  یلع  یناشیپ  رب  ایح  مرـش و  قرع 
ياه مشچ  تشپ  .ددنب  یم  ار  شنتفگ  نخـس  نابز  شا  هناموصعم  يایح  روضح و  مرـش  هک  دراد  یتجاح  راب  نیا  اّما  دـنز ؛ یم  وناز 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  .دناوخ  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  مشچ  زار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  هتـسشن  ییوزرآ  شنـشور 
.دنراد تشهب  هب  ور  يا  هچیرد  اه  مشچ  نیا  دناد  یم  هلآ 

»؟ يا هدمآ  همطاف  يراگتساوخ  هب  دیاش  َهَمِطاف ؛ ِبطُِخل  َْتئِج  َکَّلََعل  »

يرآ - 

اه نآ  زا  مادـک  چـیه  اـّما  دـنا ؛ هدـمآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  يراگتـساوخ  هـب  يرگید  نادرم  زین  وـت  زا  شیپ  مالـسلا  هـیلع  یلع  يا  - 
.دنا هتشادن  ار  مالسلااهیلع  همطاف  يرسمه  یگتسیاش 

.دسانـش یم  بوـخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلااهیلع ، همطاـف  .دور  یم  مالـسلااهیلع  همطاـف  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هدیشوپ یـسک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  شا  هناردارب  یکیدزن  و  مالـسا ، رد  شا  هقباس  مالـسلا ، هیلع  یلع  لیاضف  تالامک و 

.دزادنا یم  ریز  هب  رس  مالسلااهیلع  همطاف  .تسین 

مالسلااهیلع ارهز  خساپ  رظتنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.تیاضر رس  زا  یتوکس  تسین ؛ توکس  زج  وا  خساپ  اما  تسا ؛

وا .دوش  یم  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  لیئربج  اهُراْرِقا » اهَتْوُکُس  ربکا ! هّللا  : » دروآ یمرب  دایرف  ربمایپ 

هتسیاش یلع  یلع و  يارب  تسادخ  باختنا  نیرتهب  مالسلااهیلع  همطاف  .دروآرد  مالسلا  هیلع  یلع  دقع  هب  ار  همطاف  تسا  هدش  رومأم 
.دزیوآ یم  ندرگ  رب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  يرسمه  لادِم  هک  تسا  يدرم  نیرت 

« .دوبن يرسمه  همطاف  يارب  دوب  هدشن  قلخ  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  ٌوفُک ؛ َهَمِطاِفل  َناک  ام  ُِّیلَع  ْقَلُْخی  َمل  َْول  »

هراصع نآ  لصاح  هک  دـنهد  یم  يدـنویپ  هب  لد  راختفا ، لضف و  لامک و  زا  يراب  هلوک  اب  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع 
مالسلا هیلع  یلع  .دوش  یم  نایتوکلم  تفر  دمآ و  ریـسم  هک  دننک  یم  انب  ار  يا  هناخ  ياه  هیاپ  .دوش  یم  ّتیناسنا  نامیا و  بان  ياه 

.دوش یم  متخ  نامسآ  هب  هک  دنراد  یهار  هب  ور  مالسلااهیلع  همطاف  و 

یمرب رس  نآ  ینارون  رادم  زا  كانبات  دیشروخ  هدزای  هک  دوش  یم  یناشکهک  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  کچوک  هناخ 
.دننک یم  قرغ  دوخ  تمظع  رون  رد  ار  یملاع  دنروآ و 

(1) .راوتسا ار  ادخ  نید  ياه  هیاپ  دنک و  یم  رورسَم  ار  شرع  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  دنویپ 
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.یتاّلحم یلوسر  مشاه  دیس  هتشون  مالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  یناگدنز  باتک  زا  هدافتسا  اب  - . 1
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يدوعس نارومأم  طسوت  ادخ  هناخ  ناریاز  هنامولظم  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

نمهب 1382  8

هجح 1424 يذ   6

Jan. 28  . 2004

نابزرم ریما  / سونقق ياهرتوبک 

تئارب قافن  كرـش و  رفک و  ره  زا  دـینیبن و  يزیچ  وا  الا »  » هک دـندوب  هتـسشن  ال »  » هب .رادـید  ماگنه  دوب و  ندـش  یکی  نامز  ناـمز ،
ناطیش زا  هچ  ره  ناطیش و  زا  تئارب  تسوا ؛ زج  هچ  ره  زا  تئارب  .دنیوج 

هک دوبن  ناـشکاب  .تیدوـبع  قـشع و  هب  اـضر ، میلـست و  هب  دـندوب ؛ هدـمآ  رود  ياـه  هار  زا  .دنیـشن  یم  یکاـخ  مدآ  نهذ  ناـج و  رب 
كاخ زا  رتارف  هک  يا  هطقن  هب  دـندوب ، هدیـسر  ندـش  یکی  هب  رود  ياه  هار  زا  .دـنبات  یمنرب  ار  اهرتوبک  هناقـشاع  زاورپ  اـه  سکرک 

...ایند ياه  يدیلپ  همه  یمر  یهایس و  هچ  ره  زا  نتسج  يرود  دوبن  یمک  زیچ  .دوب 

هلولگ و غیت و  ساد و  اب  دـمآ ، یهایـس  .تساوخ و  یمن  ار  ناگدـش  كاـپ  تشادـن و  ار  مارحا  دـیپس  هماـج  ندـید  باـت  یهایـس  و 
دندرک و زاغآ  ار  زاورپ  اهرتوبک  .دندرک  یم  توکلم  همزمز  هک  ار  ییاه  هنیس  تسد و  نت و  دیرد ، تسکـش و  دنازوس و  ...موتاب و 

هار دندیسر ؛ رون  يادنلب  هب  نامسآ  يانحنا  زا 
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اهرتوبک دـمآ و  رون  زا  یناراب  .داد  ياج  دوخ  شرع  رد  ار  اه  نآ  دوشگ و  شوغآ  هناخ  بحاـص  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  قشع  هناـخ 
 - نت رب  دیپس  مارحا  هماج  دندش -  سونقق  یکی  یکی 

! دز یم  خرُس  هک  يا  هدیپس  رد  دندش ؛ یم  ینابرق  قشع  خلسم  رد  اه  لیعامسا  دیسر ؛ یم  بوقعی  هب  فسوی  دولآ  نوخ  نهاریپ  هراپ 
هدز و تلاجخ  تخانش و  یمن  ار  شدوخ  زور  نآ  مه  نامسآ 

.درک یم  غیرد  هّکم  نامـسآ  زا  ار  شدوخ  مه  روـن  .دـندش  یم  رت  هایـس  اـه  سکرک  دـیرپ ، یم  رتوـبک  هچ  ره  دوـب ! هدـش  هایـس  ور 
ادـخ و  قشع ؛ هب  دوب  ناشندیـسر  باجح  ناج ، هک  دـندوب  هدـش  يرب  مه  دوخ  ناج  زا  دـندیرپ ، یم  هک  اه  نآ  دوب و  تئارب  هماگنه 
هدـش زاب  دـندوب ، هتفگ  ار  دوخ  یگدـنز  گرزب  هن »  » هک یناسک  يارب  توکلم  ياـه  هچیرد  دوب و  هدوشگ  ار  دوخ  هناقـشاع  شوغآ 

...دوب

یناهارف یناچیم  يدهم  / يرادیب نوخ و  زور  تئارب ؛ زور 

يرادیب نوخ و  زور  تئارب ؛ زور 

یناهارف یناچیم  يدهم 

ياـهامیپاوه همه  زاورپ  ریـسم  زا  رتـالاب  .يا  هشیـش  ياـه  ناـمتخاس  اـه و  جرب  هـمه  زا  رتـالاب  یعاـفترا  رد  .متـسیا  یم  اـهربا  راـنک 
، منک یم  هاگن  هک  الاب  نیا  زا  .دراد  يریگلد  ياوه  رهـش ، ياـه  ناـبایخ  .دنـشخرد  یم  هّکم  غاد  باـتفآ  رون  ریز  رد  هک  يربرفاـسم 

اهدص دنا ؛ هتـسب  شنیذآ  خرـس ، ياه  هّکل  هک  مارحا  دیپس  سابل  اب  هداتفا ، ورف  يرکیپ  شا  هطقن  ره  رد  هک  منیب  یم  ار  ییاه  نابایخ 
! سیلبا تسا ، هتخاس  دوخ  يارب  یهاگراکش  هچ  .ناداّیص  ریت  زا  یمخز  ياه  لاب  ااب  گنر ، دیپس  رتوبک 

حتف نادایـص و  نشج  و  دـیپس ؛ ياه  سابل  خرـس و  ياـه  هّکل  زور  مرـش ، زور  تبیـصم ، زور  نوخ ، زور  يرادـیب ، زور  تئارب ، زور 
سّدقم رهش  هّکم -  دناوتب ، زورما  هک  تسین  سک  چیه  .تسا  اه  هلولگ 

یم هک  ناشیا  مه  راگدرورپ !؟ سّدـقم  مرح  ناراد  هدرپ  نامداخ و  دـنیاجک  .دـهد  صیخـشت  گرزب  هاگراتـشک  کـی  زا  ار  ادـخ - 
!؟ تسا هدوب  ناشناکاین  یصوصخ  يالیو  هبعک ، دنرادنپ 

نآ ینامداخ  .هّللا  تیب  بّصعتم  نامداخ  زورما  دندوب و  هناختب  ناراد  هدرپ  زور  نآ  اّما  .دـنا  هدـنز  زونه  نایـشیرق  شیرق و  کش  یب 
هب لد  يراگزور  هک  اـه  ناـمه  دنناینایفـسوبا ، کـنیا  .تشادـن  هاـگن  ار  مارح  هاـم  ِتمرح  ناـشیاه  هلولگ  یّتح  هک  دـنمتریغ  ناـنچ 

صلخم و نامداخ  هچ  سپ  .دنراد  ناریز  ياهرالد  تسد و  هب  مشچ  زورما  دندوب و  هدرک  شوخ  اه  تب  تارهاوج 

! ینمؤم
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باوث هچ  .دنتشاذگ  شیوخ  ترخآ  باسح  هب  هک  یباوث  همه  نیا  هب  دنلابب  و  دنتسیاب ، زامن  هب  رت  یضار  رترورغم و  دییوگب  ار  نانآ 
یمّوس ناهج  اهاسیلک و  ِگرزب  ِتقامح  ار  ادـخ  هک  ییاهزبس  مشچ  روتـسد  هب  نتخیر ، ار  شیوخ  ناملـسم  ناردارب  نوخ  یمیظع !!

.دنناد یم  اه 

یتشک زور ، کی  ار  اه  نوخ  اه و  ناـج  ریدـقت  هک  تشادـنپ  یمن  دوخ  يارب  زگره  ار  زیگنا  مغ  نینچ  یتشونزرـس  نیمز  کـش  یب 
شیوـخ تسد  هب  ناناملـسم  هـبعک ، راـس  هیاـس  رد  يزور  هـک  دـنیبب  دوـب ، هتـسناوت  وگـشیپ  مادـک  یتـح  .دـننزب  مـقر  شکتفن  ياـه 

ار ناراتفک  هرفـس  ِكاروخ  هک  نیا  رطاخ  هب  طقف  مه  نآ  ینابرق ؛ مه  دنخّالـس ، مه  دوخ  نآ ، رد  هک  دـیرفآ  دـنهاوخ  یهاگراتـشک 
.دنشاب هدرک  اّیهم 
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مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

نمهب 1382  9

هجح 1424 يذ   7

Jan. 29  . 2004

مادقا ینارماک  دمحم  / یحو هناخ  نکاس 

.رقاب شبقل  رفعجوبا و  شا  هینک  دوب ، دّمحم  شمان 

رد دوب و  قشع  دهاش  .نیدباعلا  نیز  ِهاگ  همیخ  نوتـس  دوب و  رغـصا  یلع  يزاب  مه  یکدوک ، زا  .یحو  هناخ  نکاس  دوب و  هنیدم  لها 
هچوک .البرک  ياه  هناقشاع  زا  دوب  يراگدای  شلد  .نتفکش  شوغآ 

.تشاد هنیرید  یتفلا  تبرغ ، مخز و  اب  دوب و  شلد  رد  مغ  هچوک ،

.اه ینابرهم  يادتقم  دوب و  قشع  ياه  هفوکش  ياوشیپ  .اه  قیاقش  دوب و  اه  هلال  ماما 

.دنداتفا یم  كاخ  هب  گرزب  ياهاعّدا  مامت  شیاه  ماگ  ریز  رد  دیکچ و  یم  نامسآ  شیابع  هشوگ  زا 

.دوب ینابرهم  بتکم  زیخرحس  درگاش  نیلّوا  باتفآ  شیاه ، مشچ  ِسرد  ياپ  رد 

کنیا .دـندنکفا  یم  شیاه  ماگ  ریز  هب  ار  شیوخ  دـنتخاب و  یم  گنر  شغورف  رپ  روضح  رد  شناد ، ملع و  هدروخلاس  ياه  هراـتس 
هحیار اب  ار  البرک  ریگارف  روش  شیوخ ، ياز  تبرغ  بورغ  هناتسآ  رد 

.دنکارپ یم  هنیدم  هدز  لوات  ياه  هظحل  رد  شدنخبل ،
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زا ار  شیوخ  ریت  نیرخآ  کلملادبع » نب  ماشه  ، » دیفس هایس و  دوب ؛ هدش  البرک  هنیدم  ِرس  ات  رس 

.تفرگ هناشن  ار  ماما  هدنیازف  ینشور  دروآ و  نوریب  يزرو  هنیک  دانع و  شکرت 

نانوچ ماشه  تجاجل  اّما  .تفرگرب  ماشه  نوگمهان  هرهچ  زا  يور  درک و  عانتما  ماـما  .نک  هناور  يریت  ریگب و  ار  ناـمک  دّـمحم ! اـی 
.تشاد یم  او  تساوخ ، یم  دنوادخ  هچ  نآ  ماجنا  هب  ار  ماما  يذوم  ياه  سگم 

.دوب هتخادنا  ماشه  رس  رب  هیاس  هایس ، يراظتنا  .تسیرگن  یم  ار  وس  نآ  وس و  نیا  شیوخ  هریت  ياه  مشچ  رد  یـشاّفخ  نانوچ  ماشه 
ياج رب  ار  یهایس  نیشن  هّلچ  ات  داهن  نآ  هّلچ  رب  يریت  تفرگرب و  ار  نامک  ماما  .دزاس  شیوخ  هسیـسد  بولغم  ار  ماما  راب  نیا  دیاش ،

.دوب هریخ  ماشه  هک  ییاج  هب  تسرد  درک ، اهر  ار  ریت  .دنک  بوکخیم  دوخ 

ات تخاون  نیتسخن  ياهریت  قاط  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ریت  ُهن  .تفرگ  رارق  ماما  ریت  فده  ماشه ، ياه  مشچ  ِيرس  هریخ  راب  نیا 
رد دریگب و  نابز  رب  نیسحت  تریح و  تشگنا  ماشه  رگید  راب 

.دور ورف  شیوخ  راب  تّفخ  ياوزنا 

دهاوخ داب  هب  ار  نانآ  یناگدنز  تقیقح ، هک  تسناد  یم  وا  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  وا  نادناخ  ماشه و  هایس  ِبلق  رـس  ات  رـس  هنیک  مشخ و 
.دنک یم  روک  ار  ناتفص  شاّفخ  ییانشور ، هک  نانچ  نآ  داد ،

ار ناملاظ  هنیک  ِرهز  ات  تفر  یم  .اه  هچوک  نیب  رد  یلع  ياه  هیرگ  لثم  تسرد  دش ، یم  اهر  هنیدم  ياه  هچوک  رد  مارآ ، مارآ  ماما 
.دنامب سابع  ینب  هیما و  ینب  مان  هشیمه  هدنزارب  تراقح ، ات  تفر  یم  ماما  .دزادنا  نوریب  هنیس  زا  یناشفشتآ  نانوچ 

شوـگ رد  یْنتُقْمَت » ـال  مهّللا   » همزمز و  تفر ، یم  راـهب  زا  رتزبـس  ياـه  هظحل  زاوـشیپ  هب  ناقـشاع  ناـملاع و  ياوـشیپ  دوـب و  بورغ 
.روجهم ینابایب  رد  رو  هلعش  يدابدرگ  نانوچ  دیچیپ ، یم  شنانمشد 

شخبرون هرهز  !/ گرزب يا 

! گرزب يا 

شخبرون هرهز 

گرزب يا  میاتس  یم  ار  وت 

تفگش يا 

ترهم رپ  هاگن  رد  هک 
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دیمارخ یم  لابکبس  يوهآ  رازه 

لد تشد  رد  و 

تفکش یم  قشع  هفان 

رایسب نورق  زا  سپ 

ناراب زا  رت  مرن  تمالک 

دنیشن یم  ساسحا  یناوریش  رب 

تقطنم و 

ار هشیدنا  يایور  رپ  غاب 

دنک یم  روراب 

ترکفت دنلب  حیرض  رب  هک  ممانب  هچ  ار  وت 

میتفرعم نیچ  هناد  زونه 

تملع هوکشب  ِتیار  و 

قارشا میسن  جوماجوم  رد 

باتفآ دوهش  فشک و  ؤلألت  رد 

دیاس یم  رپ  راصعا ، دبنگ  رب  زونه 

تا هشیدنا  تکوش  رپ  ّطش  زا  هک  راب  ره  و 

میریگ یمرب  يا  هعرج 

تسلا يابهص  زا  تسم 

تایح بآ  زا  هدش  دوخ  یب 

میهن یم  تا  هناخمخ  هبطصم  رب  رس 

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


تشهب ياه  غاب  رد  و 

توکلم ات  کلم  زا 

مینک یم  زاورپ 
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يداب تهزن  / دنیرگ یم  تیارب  اه  هراتس 

شدازمه هراتـس  وا ، گرم  اب  دـنک و  یم  زاغآ  ندیـشخرد  نامـسآ ، رد  زین  يا  هراتـس  یناـسنا ، ره  دـلوت  اـب  دـنتفگ  یم  اـه  یمیدـق 
.مدش رون  یب  وت ، تبرغ  ياوزنا  رد  ینک ، غیرد  ایند  مدرم  زا  ار  تیاه  مشچ  غورف  هک  نآ  زا  رتدوز  نم  اما  دوش ؛ یم  شوماخ 

.دنناسر یم  حبـص  هب  هراپ  ياهربا  اب  يزاب  ناگراتـس و  شرامـش  اب  ار  ناش  یباوخ  یب  ياه  بش  هک  يدوبن  رگید  ناکدوک  نوچ  وت 
اب یتفای ، یم  هناکدوک  ياه  يزاب  يارب  یتقو  رگا  دیـسر و  یم  رون  هخاش  ود  داتفه و  هب  ناگراتـس  متخ  تا ، یبآ  هاـگن  نامـسآ  رد 

، هتخوس ياه  همیخ  ياه  هراپ  هکت 

! تشادن هراتس  کی  مه  نامسآ  تفه  رد  رگید  هک  یتخاس  یم  تکچوک  همع  يارب  يرجعم 

هب ینیچبار و  ترمع  کچوک  هراتـس  يورب و  الاب  دوب ، لصتم  اه  نامـسآ  هب  هک  ردـپ  هاگن  نابدرن  زا  اـت  يدرک  شـالت  راـب  نیدـنچ 
ار تردپ  هاگن  جارعم  زونه  اما  ددرگ ؛ زاب  یگدنز  قرب  شنامـشچ  بش  رب  دـیاش  ات  يزیوایب ، تا  هلاس  هس  همع  هتخوس  مین  ناوسیگ 
، يدوب وا  مامت  همین  تاجانم  کشا  زا  سیخ  اپارس  هک  وت  تفر و  یم  لاح  زا  داتفا و  یم  غورف  زا  ردپ  نامشچ  هک  يدوب  هدرکن  یط 

.يدنام یم  ماجرفان  تا  یگدنز  هراتس  ندیچ  يارب 

یگلاس جنپ  رد  هگان  هب  وت  هک  دوب  گرزب  ردق  نآ  البرک  تبیصم  یـشاب ! هدرک  یکدوک  رگید ، نالفط  نوچ  هاگ  چیه  مرادن  دای  هب 
هلاس هس  ياه  هیرگ  هک  یناکدوک  ماـمت  .یتشاذـگ  اـج  ماـش  گـنتلد  هبارخ  تشپ  رد  ار  تتیلوفط  روش  يدیـسر و  درد  غولب  هب  تا 

.دندرک شومارف  ار  شیوخ  یکدوک  دندینش ، ردپ  رس  ياپ  هب  ار  هبارخ 

ییوگ .يدرک  مگ  ار  تدازمه  هراتس  زین  وت  دش ، نفد  یـسک  یب  ياه  هناریو  رد  هنابـش ، تکچوک  همع  تخب  هراتـس  هک  نآ  زا  دعب 
یقاب رات  هریت و  تلایخ  يایند  دشن و  ناراب  هراتس  زگره  البرک ، هراتس  ود  داتفه و  یـشوماخ  زا  دعب  رگید  نامـسآ  تهاگن ، بش  رد 

.دنام

ینِمب َنینِس  َرْشَع  یُنبِْدنَت  ُبِداوَّنلا   » هک يا  هدرک  ّتیـصو  هدش ، هراپ  تا  ییاهنت  هتـشر  هدیـسر و  رـس  تتبرغ  بورغ  تقو  هک  نونکا 
(1)« ینِم َماّیَا 

ناراب رون  عیقب  رد  ار  تبیرغ  رازم  میریگب و  کشا  يایحا  ار  نامرمع  ياـه  بش  ماـمت  هک  میا  هدرک  ّتین  نامـسآ  ناگراتـس  اـم  اـما 
! مینک
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یجنپ هجیدخ  / بیرغ ماما  تیمولظم 

كاخ نیا  ردق  هچ  عیقب ، مه  زاب  .دوش  یم  عییشت  عیقب  تمـس  هب  اه  هناش  يور  یتوبات  .دوش  یم  دنلب  ناگتـشرف  هّللا  الا  هلا  يادص ال 
هاگمارآ تسا ! رّهطم  نیمز ، زا  هطقن  نیا  ردق  هچ  دراد ! تسادق 

.نیشن كاخ  نایکالفا  نمأم  ینیمز ، ناینامسآ 

! دزاس یم  راکشآ  هک  یناهنپ  ياه  جنگ  هچ  دنک و  یم  شاف  هک  اهزار  هچ  دیاشگ ، یم  هک  اه  هدقع  هچ  دنک ، زاب  بل  رگا  ياو 

یم هلان  يادص  هطقن ، ره  زا  .دنا  هتخیر  شرـس  رب  يردپ  یب  كاخ  راگنا  دـهد ! یم  یـسک  یب  تبرغ و  يوب  هنیدـم  ردـق  هچ  زورما 
.دنیرگ یم  ار  یسک  تیمولظم  مارآ ، مارآ  همه  همه و  اه  هرجنپ  اهراوید ، اه ، هناخ  اه ، هچوک  .دیآ 

.دنرب یم  هاگداعیم  هب  ار  مجنپ -  دیشروخ  توبات -  ناینیمز ، اب  هلان  مه  هک  نایسدق  يادص  تسا ، ناگتشرف  يادص  هّللا ، الا  هلا  ال 

! تسا هدرک  هچ  ترگج  اب  رهز  هک  دناد  یمن  سک  چیه  و  يا ، هتفخ  مارآ  توبات ، رد 

.درادن ربخ  تزوس  رگج  غاد  زا  یسک  يا و  هتسب  ورف  بل 

! ینآرق نارگن  لد  هک  یلاح  رد  يور ، یم  کنیا  یتسب و  اه  یتشز  زا  مشچ 

! دینش دهاوخن  ار  تزیگنا  لد  ياهرییغت  رگید  هک 

! تسا هدوب  وت  نوچ  یمّلعم  ياه  يزوسلد  نویدم  ار  شندنام  هدنز  هک  یمالسا  سپاولد  زونه  يور و  یم 

! تسا نتخومآ  هنشت  زونه  هعیش ، هک  یناد  یم  يور و  یم 

ناتشگنا رس  اهنت  يراپـس !؟ یم  هک  هب  ار  تا  ینامـسآ  بتکم  نازومآون  نیا  تنادرگاش ، تفرعم ! فوشکمان  ياهورملق  فشاک  يا 
! اه شناد  ریظن  یب  هدنفاکش  يا  دیاشگ ! یم  تقیقح  رارسا  زا  هرگ  وت ، شناد 

هلاچم ار  ناسنا  یمهفان  راموط  و  هد ، افش  تا ، یهلا  شناد  زا  يا  هملک  هب  ار ، رشب  ینادان  درد  نامب و 

.دسر یم  نایصع  هب  لهج  رازکیرات  رد  ناسنا  وت ، روضح  یب  هک  نک 
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زا دـعب  زونه  و  دوش ، یم  تشهب  نامهیم  اه  ییاـبیزان  زا  هتخوس  رهطم ، يرکیپ  و  دـچیپ ، یم  غیت  توکـس  رد  هّللا  ـالا  هلا  ـال  يادـص 
ماما تیمولظم  مینز  یم  هجض  تافرع ، اب  اون  مه  اه ، لاس  تشذگ 

.ار هعیش  بیرغ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دبا ات  تسیرگ  مهاوخ  ار  وت 

دبا ات  تسیرگ  مهاوخ  ار  وت 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! هنیدم ار  تیازع  هماج  شوپب 

.رابهدنا ییاه  هظحل  یشاب ، خلت  ییاه  هظحل  نیشن  گوس  دیاب  هک  شوپب !

هنیدم مه  زاب  ار ! یندشان  شومارف  زور  نآ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يراوگوس  رارکت  ار ؛ خیرات  رارکت  ینیشنب  گوس  هب  دیاب 
.هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم »  » رابت زا  »ي  دّمحم « ؛ دنیشن یم  دّمحم »  » گوس هب 

رقاب  » کنیا هک  توبن  رابرهگ  میرح  يا  اشگب ، شوغآ  دـش ! یهاوخ  هناـبیرغ  یغاد  نیـشن  تبرغ  هک  هنیدـم ، ار  تیازع  هماـج  شوپب 
شوغآ .دـش  دـهاوخ  تراوج  مه  شناد ، يارآ  ملاع  ِورـس  هک  عیقب »  » يا اـشگب ، شوغآ  .تسوت  ناـمهیم  مالـسلا » هیلع  يوبن  مولع 
کنیا هک  اـشگب  شوـغآ  .ددـنویپ  یم  عـیقب » داـبآ  تبرغ   » هب رگید ، یموـلظم  دـنزرف  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ناـهنپ  تبرت  يا  اـشگب ،

ياه هظحل  راگدای  نیرخآ 

.تفرگ یهاوخ  ناماد  هب  ار  اروشاع  یناوغرا 

! خیرات یمخز  لد  رب  هتسشن  هشیمه  تبرغ  يا  عیقب ! يا  هآ !

!؟ دراذگ یم  كاخ  ریرس  هب  رس  تتبرت  ندیسوب  يارب  دیشروخ ، هک  هاگ  نآ  منزب  دایرف  هرجنح  نیمادک  اب  ار  تبورغ  ریوصت 

ِنتسیرگ نیا  زا  ناما  دریگب !؟ هرابود  یناج  ولگ ، رد  هدرم  ورف  ضغب  ات  منزب  دایرف  ار  مهودنا  رد  هتـسشن  شمارآ  هرجنح ، نیمادک  اب 
! یناراب ِتوکس  نیا  زا  ناما  شوماخ !

؛ ار مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  ِناتـسآ  ِیلازی  غورف ال  دننک  لهاجت  درمان ، هلیبق  راذگب  یهلا ! شرع  هنییآ  يا  عیقب ؛ يا  هآ ،
! شا ینامسآ  فیرش و  مان  هب  لّسوت  ناینیمز ، دنروآ و  یم  شناتسآ  يادنلب  هب  اجتلا  ناینامسآ  هک 
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نکـش بش  ریـشمش  دنام ؛ دهاوخن  نینچ  راگزور  هک  عیقب  هظحل  هظحل  تبرغ  هب  دنگوس  مالـسلا ! هیلع  یلع  نب  دمحم  ای  ناج ؛ الوم 
.دودز دهاوخ  عیقب  هاگن  هنییآ  زا  ار  تبرغ  رابغ  نامسآ  دز و  دهاوخ  رانک  ار  تلاهج  هایس  ياه  هدرپ  رجف ،

تـسد هب  ار  ما  هدیـشک  تبرغ  ياهوزرآ  مامت  و  تسیرگ ! مهاوخ  دـبا ، ات  ار  وت  هک  تدنمهوکـش  ابیز و  مان  هب  دـنگوس  ناج ! ـالوم 
دای هب  هاگره  .تسیرگ  مهاوخ  ار  وت  .درپس  مهاوخ  تدنمناوت  ياه 

.عیقب دای  هب  هاگره  مشاب ، هنیدم 

.هّللا لآ  ِّتیمولظم  دای  هب  هاگره  مشاب ، البرک  دای  هب  هاگره  تسیرگ ، مهاوخ  ار  وت 

یفیطل یلع  «/ هنیدم نابز  زا  »

« هنیدم نابز  زا  »

یفیطل یلع 

یمن ار  نیگنـس  بش  نیا  ِندناسر  حبـص  هب  وت  یب  ِیخلت  هک  بایرد  ارم  .مراوگوس  وت  هاکناج  مغ  رد  نینچ  نیا  هک  ارم  بایرد ، ارم 
.مشونب هک  مناوت 

.ما هداتفا  بارطضا  هب  میاه  هچوک  رابمغ  توکس  ینیگنس  زا  مراد ؛ مرش  میاه  نابایخ  اه و  هداج  تهب  زا  نم 

.دش دهاوخن  دنب  مراوگوس  نیمز  رد  گنس  يور  گنس  هنرگو ، الوم ؛ بایرد  ارم 

؟ منک یمن  ساسحا  نتشیوخ  كاخ  رب  ار  وت  رگشزاون  ياه  مدق  رگید  هک  منک  رواب  هنوگچ 

؟ دیچیپ دهاوخن  میاهرحس  ياوه  رد  وت  يادص  رطع  رگید  هک  منک  رواب  هنوگچ 

مدـق زان  راتـساوخ  ناج ، هب  مدرک و  رورم  ار  تاظحل  اهراب  اـهراب و  یناـشیرپ ، بارطـضا و  موجه  رد  يدـش ، دـیعبت  وت  هک  هاـگ  نآ 
غاب هچوک  رب  ار  وت  نابرهم  هاگن  موش و  یم  مورحم  وت  رادید  زا  هشیمه  يارب  هک  منک  رواب  هنوگچ  لاح  يدمآ ، وت  ...مدـش و  تیاه 

؟ منک یمن  ساسحا  ملد  ياه 

تاسلج زا  مدرک ، یم  دوعـص  نافرع  هلق  هب  وت  اب  مدیلاب و  یم  وت  شناد  باتفآ  وترپ  رد  نم  میتی ؟ مشاب و  هدنز  وت  دوجو  یب  هنوگچ 
؛ مداد یم  لسغ  وت  هاگن  رد  ار  محور  مدمآ و  یم  طاشن  هب  وت  یملع 

اه هرظانم  زا  متخورف ؛ یم  رخف  رگید  ياهرهش  هب  مدوب ، هتفرگ  وخ  تنادرگاش  هرفن  دنچ  ياه  هقلح  هب 

.مدرب یم  تذل  وت ، تسد  هب  ملع  ياهرد  شیاشگ  و 
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توعد مدوخ  ناهج  هب  ار  اه  هراتـس  همه  متفرگ و  ینامداش  نشج  دروآرب ، رـس  نم  نیمز  زا  یمالـسا  گرزب  هاگـشناد  هک  هاـگ  نآ 
، دـنک نیرفن  ار  وت  ّدـج  درک  یمن  تأرج  یـسک  رگید  هک  نیا  زا  و  مدرک ، همزمز  ینیریـش  هب  اهراب  اـهراب و  ار  وت  ماـن  داـی و  مدرک ؛

لقن يدازآ  رطاخ  هب  مدروآ ؛ اج  هب  رکش  هدجس 

 . ...دیسر کلف  هب  نم  يداش  دش ، هدنادرگرب  وت  هب  كدف  هک  يزور  .مدرک  يداش  اهراب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح 

؟ تسا هتشاذگ  اپ  میاه  هچوک  هب  زیگنا  مغ  ياهزور  نآ  زاب  هک  منک  رواب  ات  مرگنب  ار  اه  نامسآ  مامت  منیشنب و  دیاب  لاح 

...بایرد ارم  الوم ، بایرد  ارم 
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هفوک هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  تکرح 

هراشا

هعمج

نمهب 1382  10

هجح 1424 يذ   8

Jan. 30  . 2004

یجنپ هجیدخ   / هنادواج يانم  البرک ؛

یم اهر  جح  .تسا  هفوک  هار  تمس ، نآ  هن ، اّما  يراد ! انم  دصق  ایوگ  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  لیلخ  لوبق ، تمامت  همین  ّجح 
اه هّچب  اه و  نز  لقاال  هتسشن ! راظتنا  هب  دورمن »  » هفوک رد  .دشک  یم  هنابز  يدرمان ، هنیک و  شتآ  هفوک  رد  يورب !؟ هفوک  هب  هک  ینک 

! ربم دوخ  اب  ار 

ار وت  راظتنا  ییابیز ، زیچ  چـیه  هفوک  رد  دوشن ! ناتـسلگ  شتآ  مسرت ، یم  دـتفیب ! تا  هلاس  هس  كدوک  نماد  رب  يا  هلعـش  مسرت  یم 
!؟ ینک یم  دامتعا  هفوک  مدرم  هب  وت  تسا ؛ يدرمان  تسا ، ییابیزان  تسه  هچ  ره  دنشک ؛ یمن 

! دسرن وت  هب  سک  چیه  تسد  هک  ورب  ییاج  هب  ترابت  لیا و  اب  راذگب و  ّجح 

! روجاو روج  نایادخ  نیا  دننامب و  مدرم  راذگب  دننک ، ینارمکح  اه  تب  راذگب 

؛ یتسرپ یم  ار  هناگی  يادخ  طقف  مالسلااهیلع ، همطاف  یلع و  رـسپ  نیـسح ،» ، » وت دنناد  یم  همه  يدرکن ! تعیب  وت  هک  دنناد  یم  همه 
! تسین يزیر  نوخ  گنج و  هب  يزاین  رگید 
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اسرف تقاط  هار  نیا  رد  ار  ناکدوک  نانز و  نادرم ؛ اب  طقف  یلو  ورب ؛ يورب ، یهاوخ  یم  رگا  بوخ !

! نکن هارمه  دوخ  اب 

! دنا هدربن  ییوب  یگنادرم  تّورم و  زا  هک  نانآ  دنناد ، یمن  ایح  فاصنا و  دنرادن ، محر  هک  اه  نآ 

.دنا هدرک  هرصاحم  ار  وت  ییارحص ، رد  مدید  باوخ  .دوب  سوباک  هن ، ما ! هدید  يدب  باوخ 

.دوب هتـشادرب  كرت  یگنـشت  زا  تناکدوک  ياه  بل  مدید ، باوخ  .گرزب  یهاپـس  وس  کی  و  تکدـنا ، نارای  یتسه و  وت  وس  کی 
.دوب هدیرد  هبعش  هس  ریت  کی  ار  تا  ههام  شش  كدوک  يولگ  مدید ، باوخ 

.دندیشک یم  شتآ  هب  ار  تیاه  همیخ  مدید ، يدب  باوخ  .ولگ  رب  رجنخ  کی  اب  لادوگ ؛ رد  ار  وت  ار ؛ وت  مدید  باوخ 

.دندرب یم  تراسا  هب  ار  تنارهاوخ  نانز و  دندز ، یم  هنایزات  ار  تکچوک  نارتخد 

همیخ ار ، تناـکدوک  نماد  دـنازوس ؛ یم  ناـنچ  مـه  شتآ  .دـشن  ناتـسلگ  وـت  يارب  شتآ  هـلآ ! هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  لـیلخ 
!؟ دوش ریبعت  مباوخ  دنکن  ار ، تدنزرف 

دوش یم  هچ  دینتفر ! ِرارق  یب  ردق  نیا  هک  دنا  هدـید  ار  باوخ  نیمه  مه  امـش  دـیاش  ...دـیورب ،  البرک  هب  دـیراد ، دـصق  امـش  الاح  و 
دیهاوخ یم  هک  نیمه  درادن ! یّکش  امش  یتسود  رد  هک  ادخ  دیدرگزاب ،

! دهاوخ یمن  تابثا  تسا ، یقشاع  لیلد  دوخ  دیورب ،

!! ینابرق همه  نیا  دوش ! یم  امش  يانم  البرک ، لال  منابز 

، تسود ترـضح  هک  منک ! فرـصنم  ناتمیمـصت  زا  ار  امـش  مناوـت  یمن  هک  مناد ، یم  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  میظع  حـبذ 
.دشک یم  ار  ناتراظتنا 

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  ناتدج و  نید  ایحا  يارب  دیورب ، دیاب  هک  مناد  یم 

.دیامن یم  خر  هشیمه  يارب  یتشز  دنام و  یم  تشز  هشیمه  يارب  ایند  هنرگو  دیورب  دیاب 

؛ تسامش نوخ  طقف  يدازآ ، نیا  ياهب  نوخ  هک  مناد ، یم 

؛ تسا ناتندوب  قح  رب  لیلد  ناتناکدوک  اه و  نز  هک  مناد ، یم  بوخ  و 

، امـش هنادواج  يانم  البرک  هک  ناترادـهگن ، ادـخ  سپ  تسامـش ؛ راـظتنا  رد  یبیرغ  تشونرـس  هچ  دـیناد  یم  هک  مناد ، یم  بوخ  و 
دنلبرس ناحتما  نیا  رد  نامگ  یب  .دوب و  دهاوخ  دمحم ، لآ  لیلخ 
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.دش یهاوخ 
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یمّرخ هفطاع  / خیرات فاوط  نیرت  خرس 

ّلــت و ،» يور یم  هــکم  زا.تــسا  هتــسشن  تخرـــس  فاوــط  راــظتنا  رد  لــتقم  ؛ يوریم هــکم  زا  ؛ يا هتـــسب  ار  رفـــس  راــب  هلوــک 
یم لقیص  ار  داهج  غیت.درک  دهاوخ  باریس  ار  تنابل  شطع ، مزمز  ، يور یم  هکم  زا.دش  دهاوخ  تارهاوخ  « يافص »و« هورم «» لادوگ

.تفرگ دهاوخ  ناج  تریشمش  ۀیاس  رد  ادخ  نید  یهد ،

یم اـج  ناوراـک  رد  ار  تا  یتـسه  ماـمت.نک  هداـمآ  اروشاـع  ناـبرق  دـیع  يارب  ار  تدوـخ  ، تسـالبرک رد  وـت  عادوـلا  هّـجح  لاـسما 
؛ درک دهاوخ  ّریحتم  ار  خیرات  هک  یناوراک  ، یهد

.رون یندیدان  جاوما  هیبش  ، نامسآ سنج  زا  ییاه  ناسنا  ، نیمز نادرم  نیرتدرم  زا  یناوراک  ، ناکدوک نانز و  زا  یناوراک 

مـسجم ناطیـش  ، تملظ ياه  همیخ.دش  دـهاوخ  البرک  هنحـص  ، وت « تارمج یمر  ،» دریگ یم  وربآ  وت  يامیـس  زا  گرم  ، يوریم هکم  زا 
خیرات فاوط  نیرت  خرـس  وت  عادولا  هجح  ؛ يروآ یم  یگدـنب  صـالخا و  ماـقم.تفر  یهاوخ  هناـشن  سیلبا  ۀنیـس  رب  ار  گنـس  ، تسا

.دش دهاوخ 

.درک دنهاوخ  رشتنم  راصعا  مامت  رد  ار  تخرس  نوخ  ، ناگتشرف ؛ تفر دنهاوخ  خلسم  هب  ینابرق  ود  داتفه و  وت  عادولا  هجح  رد 

شوماـخ و وت  زا  دـعب  هک  تساـه  نرق  نیمز  دریگ و  یم  راز  راز  ار  تا  هیثرم  زور  ره  نامـسآ  ، تسوت تعاجـش  دادـما  ادـخ و  نید 
.تفرگ دهاوخ  ناتسرپ  بش  زا  ار  البرک  صاقت  هک  يدرم  راظتنا  رد  ، ماقتنا ناّرب  غیت  راظتنا  رد  ؛ تسا هدنام  راظتنا  رد  ، هتسخ

« هورم « » لادوگ ّلت و  ، » يور یم  هکم  زا  .تسا  هتسشن  تخرس  فاوط  راظتنا  رد  لتقم  يور ؛ یم  هکم  زا  يا ؛ هتسب  ار  رفـس  راب  هلوک 
تنابل شطع ، مزمز  يور ، یم  هکم  زا  .دش  دهاوخ  ترهاوخ  يافص »  » و

.تفرگ دهاوخ  ناج  تریشمش  هیاس  رد  ادخ  نید  یهد ، یم  لقیص  ار  داهج  غیت  .درک  دهاوخ  باریس  ار 

، یهد یم  اج  ناوراک  رد  ار  تا  یتسه  مامت  .نک  هدامآ  اروشاع  نابرق  دـیع  يارب  ار  تدوخ  تسـالبرک ، رد  وت  عادولا  هّجح  لاـسما 
؛ درک دهاوخ  ّریحتم  ار  خیرات  هک  یناوراک 

.رون یندیدان  جاوما  هیبش  نامسآ ، سنج  زا  ییاه  ناسنا  نیمز ، نادرم  نیرتدرم  زا  یناوراک  ناکدوک ، نانز و  زا  یناوراک 

ناطیـش تملظ ، ياه  همیخ  .دـش  دـهاوخ  البرک  هنحـص  وت ، تارمج » یمر  ، » دریگ یم  وربآ  وت  يامیـس  زا  گرم  يور ، یم  هکم  زا 
ِلیعامسا هک  يوش  یم  یمیهاربا  دوخ  ینک و  یم  اهر  ار  لیعامسا  ماقم  .تفر  یهاوخ  هناشن  سیلبا  هنیس  رب  ار  گنـس  تسا ، مسجم 

.دش دهاوخ  خیرات  فاوط  نیرت  خرس  وت  عادولا  هجح  يروآ ؛ یم  یگدنب  صالخا و  هاگنابرق  هب  ار  ِلوُسَّرلِاب » ِساّنلا  ُهَبْشَأ  »

.درک دنهاوخ  رشتنم  راصعا  مامت  رد  ار  تخرس  نوخ  ناگتشرف ، تفر ؛ دنهاوخ  خلسم  هب  ینابرق  ود  داتفه و  وت  عادولا  هجح  رد 

شوماخ و وت  زا  دـعب  هک  تساه  نرق  نیمز  دـیرگ و  یم  راز  راز  ار  تا  هیثرم  زور  ره  نامـسآ  تسوت ، تعاجـش  رادـماو  ادـخ  نید 
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.تفرگ دهاوخ  ناتسرپ  بش  زا  ار  البرک  صاقت  هک  يدرم  راظتنا  رد  ماقتنا ، ناّرب  غیت  راظتنا  رد  تسا ؛ هدنام  راظتنا  رد  هتسخ ،

ییازریم دیعسدمحم   / تفر یم  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  و  ... 

تفر یم  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  و  ... 

ییازریم دیعسدمحم 

؟ يرب یم  حبذم  هب  ار  تدنزرف  هک  یمیهاربا  وت  ایآ  دنز ؟ یم  جوم  تهاگن  رد  یقوش  هچ  الوم ! ای 

.دیربن ار  میهاربا  دنزرف  يولگ  هک  غیت  اّما 
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یم بوخ  وت  اما  دـنراد ؛ ار  تنادـنزرف  وت و  نوخ  دـصق  زورما  دنتفاکـش ، ار  تردـپ  قرف  نیا  زا  شیپ  دنتـسه ! ینامدرم  هچ  نیا  هآ ؛
.تسادخ نید  میرح  ظفح  هار  اهنت  وت  تداهش  الاح  یناد ،

رطاخ هب  هک  يراد -  دای  هب  ار  تردپ  تبرغ  هرطاخ  زونه  هک  نایفوک -  نیغورد  ياه  همان  رطاخ  هب  هن  ینک ، زاغآ  ار  ترفس  دیاب  وت 
، ینک زاغآ  ار  ترفس  دیاب  وت  .تّدج  نید  نتشاد  هگن  هدنز 

.نک اوجن  اه  نامسآ  تمس  هب  ار  هیرگ  ياعد  نیرت  نشور  نک و  ایهم  ار  تناوراک 

ياه قفا  تمس  هب  هک  دنیب  یم  ار  زبس  یناوراک  نتشذگ  باوخ  هک  تسا  یهار  البرک  هّکم و  نایم 

اب دـشاب ، باتفآ  سنج  زا  شلد  هک  ار  سکره  اهنت  و  تسا ، رفـس  ِلاح  رد  اه  ناـمز  همه  رد  هک  یناوراـک  .تسا  تکرح  رد  خرس ،
.درب یم  دوخ 

مامت ِبوشآ  تلد  رد  و  دـنز ، یم  جوم  نیتسار  ینامیا  تنامـشچ  رد  لّـکوت ! عاـفترا  يا  يدرگ ، یمزاـب  ادـخ  هناـخ  زا  نونکا  و  ... 
تاقالم قوش  زا  زیربل  ییآ و  یم  ادخ  هناخ  زا  هک  تساهایرد ؛

.ییادخ

.دش دهاوخ  نیگنر  وت  ِنوخ  زا  هک  دروخ  یم  دنویپ  ینیمزرس  هب  هک  یهار  دنیب ، یم  ار  ارحص  دادتما  تخسار ، نامشچ 

نانز دش و  دهاوخ  هتخیر  نآ  رب  تنادنزرف  وت و  نوخ  درک و  دهاوخ  غیرد  امش  زا  زین  ار  بآ  هک  تسا  ینیمزرس  اج  نآ  نم ! يالوم 
.تفر دنهاوخ  تراسا  هب  نآ  رد  تنادنزرف  و 

یم یتسه ، بلاط  وبا  نب  یلع  دنزرف  وت  هک  دنناد  یم  تسادـخ ، لوسر  وت  ِّدـج  هک  دـنناد  یم  نانآ  يآ ، دورف  اج  نآ  هب  نم ! يالوم 
 ... هک دنناد 

.دوب هتساوخ  نینچ  نیا  دنوادخ  هک  تفر ؛ یم  دیاب  و  تفر ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  و 
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شیاین زور  هفرع - 

هراشا

هبنش

نمهب 1382  11

هجح 1424 يذ   9

Jan. 31  . 2004

مادقا ینارماک  دمحم  / هوکش هوکِش و  شیامه 

.دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ضحم  ِیقاتشم  نآ ، زا  رت  بات  یب  دوب و  بات  یب  هفرع 

.هنیدم ياه  سگرن  نارگن  هاگن  راظتنا  مشچ  دوب و  نیسح  زیگناروش  نازیر  کشا  زا  راشرس  هفرع ،

ياه کشا  اب  ار  هوکُـش  هوکِـش و  شیامه  نیرتدنمهوکـش  ات  دـمآ  یم  نیـسح  دـندوب و  هدیـسر  قشع  ترارح  جوا  هب  اه  ساـسحا 
تملظ ياه  بش  نیرت  ینالوط  سپ  زا  ار  یشومارف  نیریز  ياه  هیال  رد  هدرک  بوسر  ِخیرات  ات  دمآ  یم  نیسح  .دنک  حاتتفا  شیوخ 

هرابود یعولط  هب  یهابت ، و 

.دناسرب

.دش یم  نیسح  ياه  سفن  ِشوخ  هحیار  قرغ  تافرع ، يارحص  دمآ و  یم  نیسح 

.دش یم  يراج  اه  هژاو  دوجو  قمع  زا  کشا ، دمآ و  یم  نیسح 

 ... مالس دوشگ : ار  شیوخ  شوپ  هفوکش  نابل  نیسح 
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هدرتسگ شا  هرفس  هک  ییارحص  هب  مالس  .دور  یمن  ناگراتس  دای  زا  زگره  هک  ینامسآ  هب  مالس 

.ازف مغ  شا  یگدرتسگ  تسا و 

ٌِعنام ِِهئاطَِعل  ٌِعفاد َو ال  ِِهئاضَِقل  َْسَیل  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا 

هوک هنماد  زا  ار  اه  مشچ  و  درک ، یم  نامـسآ  رد  قرغ  ار  اه  تسد  عوشخ ، تیاهن  رد  دوب و  هدز  نوریب  دوخ  همیخ  زا  کنیا  نیـسح 
.تخاس یم  هبعک  هناور 

، نیـسح ياـه  مشچ  ربـنم  حیرـض  تراـیز  لوـخد و  نذا  ماـحدزا  رد  اـه  کـشا  دـندوب و  نیـسح  زادـگ  زوـس و  رد  قرغ  اـه  هظحل 
.دندیرفآ یم  ار  هفرع  نیرت  ییاروشاع 

هب ارحص  رس  ات  رس  .دش  یم  باتفآ  ِمرگ  شوغآ  وحم  كاخ ، هدروخ  كرت  ِسامتلا  رد  دروخ و  یم  رس  اه  هرخص  ياه  هبل  زا  کشا 
اعیمَـس ینَْتلَعَجَف  ینَتْقَلَخ  امَک  ُدـمَْحلا  َکـَل  َّمُهّللا  : » دـنک كرد  روضح  ِتولخ  رد  ار  نیـسح  يادـص  نیرخآ  اـت  دوب  شوه  شوگ و 

« اینَغ یْقلَخ  ْنَع  َْتنُک  ْدَق  یب َو  ًهمْحَر  اّیِوَس  اْقلَخ  ینَْتلَعَجَف  ینَتْقَلَخ  امَک  ُدْمَْحلا  ََکل  اریَصب َو 

عورش ناراب  .دندوشگ  یم  رپ  دنتفرگ و  یمرب  شزیگناروش  دهش  نیریـش  زا  دندز و  یم  رپ  لاب و  شیاه  بل  درگ  رب  زاین  ياه  هناورپ 
تسش و یم  ار  هوک  هنماد  رد  هدرک  بوسر  ياه  هظحل  دوب و  هدش 

هاگن نیرت  تسد  رود  ات  ار  زاین  یتوهال  همغن  کشا ، زا  رت  هزات  يا  هدرپ  رد  نیسح  و  درب ، یم 

.دنکارپ یم  ینتفاین  تسد  ياه  هراتس 

، َْتلَْضفا يذَّلا  َتنا  َْتلَمْحا ، يذَّلا  َْتنَأ  َْتنَسْحَأ ، يذَّلا  َْتنَأ  َتْمَْعنا ، يذَّلا  َتنا  َْتنَنَم ، يذَّلا  َْتنَا  َيالْوَم  ای 

« َْتیَوا يذَّلا  َْتنَأ  َْتیَطْعا ، يذَّلا  َْتنَأ  َْتقَّفَو ، يذَّلا  َْتنَأ  َْتلَمْکا ، يذَّلا  َتنا 

هتخوس مین  ياه  همیخ  دای  هب  ار  نیسح  ات  تسیرگن  یم  نامـسآ  دوبک  هنارک  رب  هنهرب  رـس  زونه  دیـشروخ  و  يداد ... ، هانپ  هک  ییوت 
.دزادنیب

؛ َْتیَوا يذَّلا  َْتنَأ  : » دنک همزمز  دور  رانک  رد  هنـشت  ینابل  اب  ار ، هفرع  ياعد  زا  يزارف  تسیاب  یم  رگید  راب  کی  نیـسح  هک  يرـصع 
«. يداد هانپ  هک  ییوت 

همغن اب  دوب و  هداتـسیا  هفرع  ياعد  زارف  نیرخآ  هب  باتفآ  .دنتـشاد  یمرب  ماگ  اه  کشا  یهارمه  هدارا و  اب  اهنت  نیگنـس ، ياه  هظحل 
وشو تسش  ار  لالم  رابغ  اه  هظحل  نیگنس  کلپ  نایم  زا  دور ،

َْکنَع ُعِطَْقنَی  یئاجَر ال  َّنا  یهلِإ   » .زادگ زا  راشرس  دوب و  زوس  همزمز و  زیربل  زونه  نیسح  نابل  .داد  یم 
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«. ْْکیَلَع َکِمَرَِکب  یْملِع  ینعَقْوَا  ْدَق  َْکَیِلا و  ُِملاوَْعلَا  یْنتَعَفَد  ْدَقَف  َُکتعَطَا  ْنِا  یُنِلیازیأل و  یفْوَخ  َّنَا  امَک  َُکْتیَصَع  ْنِا  َو 

مشچ هک  دندید  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگن  رد  ار  البرک  ياه  همیخ  يدسا ، بلاغ  نارسپ  ریشب ،»  » و رـشب »  » دوب و مامتا  هب  ور  هفرع 
نآ زا  اروشاع  باتفآ  هک  یلادوگ  دش ، دهاوخن  رپ  نیـسح  نوخ  هب  زج  هک  یلادوگ  تسا ؛ هاگلتق  يدوگ  زا  نیـسح  تشگزاب  راظتنا 

زا زیربل  هک  یلادوگ  درک ، دهاوخ  عولط 

«. َْتیَوا يذلا  َتنَا   » زا راشرس  تسا و  تافرع  ياه  همزمز 

یجنپ هجیدخ  / هانگ ندیشخب  زور 

هانگ ندیشخب  زور 

یجنپ هجیدخ 

هک یتعامج  نیا  تعامج ، نیا  دنراد  یـشوخ  لاح  هچ  .هناقـشاع  زاین  زار و  يادص  مغ ، هودنا و  لد ، زوس  .دـیآ  یم  همزمز  يادـص 
ینابرهم نامهیم  ات  دنا  هدمآ  نونکا ، دندرک و  تباجا  دندش و  توعد 

لغب رد  ینامیشپ  يوناز  هتسشن و  يا  هشوگ  رد  سک  ره  .ادخ  هزادنا  یب  ششخب  نامهیم  دنوش ؛ ادخ 

دای زا  ار  دوخ  همه  .دشک  یم  حیبست  هب  ترسح  کشا و  اب  ار  شا  یگنتلد  هناد  هناد  تسا و  هدرب  ورف  هودنا  نابیرگ  رد  رـس  هتفرگ و 
.دنا هدش  ادخ  دای  ِیشوخلد  رد  قرغ  هدرب و 

مه هیبش  مه  ناشیاه  تولخ  یّتح  تسا ، مه  هیبش  ناشلد  زوس  تسا ، مه  هیبش  ناشیاه  فرح  دنتسه ! مه  هیبش  تعامج  نیا  ردق  هچ 
، اه تسد  اه ، مشچ  ات  دنا  هدمآ  دننک ، ادیپ  ار  ناشدوخ  ات  دنا  هدمآ  .دننک  دزـشوگ  ناشدوخ  هب  ار  ادخ  یگرزب  ات  دنا ، هدـمآ  .تسا 

.دننک تازاجم  ار  ناشراکهانگ  رکیپ  اهاپ و 

يراگتسر دننک و  ییادگ  ششخب  ادخ ، هاگرد  زا  ات  دنا  هدمآ  .ار  ناشهانگ  زا  رپ  هتـشذگ  دننیـشنب ، فارتعا  هب  هناقداص  ات  دنا  هدمآ 
.دننک ادخ  تواخس  ینابرهم و  میلست  ار  دوخ  ات  دنا  هدمآ  .دنهاوخب 

.دننز یم  ادص  ار  وت  دنهاوخ ، یم  ار  وت  طقف  تعامج ، نیا  ایادخ !

غاب زا  ات  دـنا  هدـمآ  کنیا  .ناشیادـص  یب  ياه  هلان  هآ و  ناشیاه  تاجانم  زوس  ناـشیاه ، کـشا  لـیلد  ییوت ، ناـشنابز  لد و  فرح 
.دنمهفب ار  وت  دننیبب ، ار  وت  دنسانشب ، ار  وت  ات  دنا  هدمآ  .دننیچب  تفرعم  ياه  لگ  هفرع ،
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ياه تسد  اب  ار ، نامیاه  لد  ساـمتلا  ناتـسد  .ناوخب  تتمحر  ناراـب  یناـمهیم  هب  ار  ناـمحور  هدیکـشخ  ياـه  هخاـش  اراـگدرورپ !
.نک بآ  نابرهم  هاگن  کی  مرُه  هب  ار  نامساسحا  ماب  رب  هتسشن  سوه  ياه  فرب  راشفب و  تباجا 

، اـم یگراـچیب  ندیـشخب  زور  و  تتمارک ، تا ، یناـبرهم  تا ، یگرزب  ییاسانـش  زور  هد ، رارق  اـم  وـت و  هـفرع  زور  ار ، زورما  ایادـخ !
...ام ناهانگ  ام ، یگدنامرد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / اه هراتس  زا  یتونق 

اه هراتس  زا  یتونق 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

هداتسیا و ییوگ  تسا ! هدش  رون  قرغ  ارحص  شا ، ینارون  هرهچ  وترپ  زا  هداتـسیا و  هبعک »  » راز هولج  هب  ور  تافرع »  » رد زونه  ییوگ 
توکلم هتفرگ و  نامسآ  هب  ار  دوخ  تباجا  زا  رپ  ياه  تسد 

...و ٌِعنام  ِِهئاطَِعل  ٌِعفاد َو ال  ِِهئآضَِقل  َْسَیل  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  تسوا : ياه  هناقشاع  ندینش  قرغ  یهلا 

.تسین يا  هدننک  عنم  ار  شیاطع  يا و  هدننک  عفد  ار  شیاضق  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتس 

،... يّدَرَم َْکَیِلا  َو  ّیبَر ، َکَّنِاب  اّرِقُم  ََکل  ِهَِیبُوبُّرلِاب  ُدَهْشَا  َْکَیِلا َو  ُبَغْرَا  ّینِإ  َمُهللَا 

ییوـت و نم  راگدـیرفآ  هک  منک  یم  رارقا  مهد ؛ یم  یهاوـگ  تا  يراـگدرورپ  هب  مـنک و  یم  يور  وـت  يوـس  هـب  نـم  کـنیا  یهلا ،
، ... تسوت يوس  هب  نم  تشگزاب 

، ناگتشرف دیپس  ماحدزا  رد  هشیمه ، زا  رت  هوکشب  رتزیگنا و  تفگش  نامـسآ ، يدروجال  ریوصت  و  تسا ! هداتـسیا  البرک »  » رد ییوگ 
! تسا هدش  مگ 

تقیقح هاگن  دزادنا ؛ یم  شرع  رد  هلغلغ  شا  ینامـسآ  تاملک  حیبست  دناوخ و  یم  اشامت  هب  ار  هراتـس  نیرترود  یتح  شتونق ، وترپ 
.تسا هتفرگ  ارف  ار  نامسآ  هشوگ  هشوگ  یپ ، رد  یپ  ياه  نیمآ  اه و  کشا  اب  نیسح » ای   » همغن تسا و  هراتس  زا  رپ  ناگتشرف  سانش 

.ضحم دیحوت  یعقاو و  شیاتس  زور  شیاین ، زور  تسا ، هفرع  زور  زورما ،

! دید هدرپ  یب  ار  هلالج » ّلج   » لاعتم دنوادخ  تمظع  دیاب  زورما 
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! تخاسن یفقس  دوخ  يارب  نامسآ ، زا  ریغ  دیاب  زورما 

! تخیمآ مه  هب  ار  ساسحا  هشیدنا و  یهانتی  تعسو ال  دیاب  درتسگ ، قفا  ات  ار  اشامت  بارحم  دیاب  داهن ، كاخ  رب  هداجس  دیاب  زورما 

! تسادخ اب  هناقشاع  ياه  شیاین  نیرت  ینالوط  زور  زورما ،

.شیاهدنفرت ییاسران  زا  نمیرها ، يدیما  ان  زور  تسا ، دنوادخ  تمحر  شیامه  زور  زورما ،

«. َمِحُْرتْسا ِنَم  َمَحْرَا  ای  َِلئُس َو  نَم  َْریَخ  ای  یطْعَا َو  ْنَم  َدَوْجَا  ای  َّمُهللَا   » ِزور تسا ، لج » ّزع و   » قح ترضح  تواخس  زور  زورما ،

.دنک یم  تباث  نایکالفا  رب  ار  نایکاخ  تلزنم  هک  تسا  تاولص  رون  يریگ  جوا  زور  زورما ،

! تسا ُنیّرَطْضُْملا » ِهَوْعَد  ُبیُجم  ای   » ِتباجتسا زور  زورما ،

دیهش هفوک ، هنازرف  ریپ  ياعد  تباجتسا  زور  مالسلا ، هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترضح  نینوخ  ِشیاین  زور  تسا ، تسا  هفرع  زور  زورما ،
رطع هب  هتشغآ  ياهارحص  مامت  رد  نیسح » ای   » کشا و اعد و  زور  زورما ، تسا ! هللا  همحر  هورع  نب  یناه  مالسلا ، هیلع  نیسح  قشع 

! تسالبرک

.دنراپس یم  قشع  ناحتما  هب  ار  دوخ  قشاع  ياه  لد  تمحر ، رتچ  راز  هیاس  رد  نینمؤم  زورما ،

ّینِا َکَناْحبُـس  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  آل  دـنناوخ : یم  اروشاع ، قشع  رالاس  ناوراـک  اـب  اون  مه  هک  تسا  ییـالبرک  ياـه  لد  ِجارعم  زور  زورما ،
،... َنیِدِّحوُْملا َنِم  ُْتنُک 

! تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  « ّبر ای  ّبر  ای   » اب نقیتم  ِییادص  مه  یهارمه و  زور  زورما ،

ترـضح ِحـیبست  ِنیّیلع  یلعا  هب  لد ، جارعم  زور  یقیقح ، نافراع  زور  تسالاب ، ملاع  رد  هنافراع  كولـس  ریـس و  ياـبیز  زور  زورما ،
! راگدرورپ

! هبوت زور  تسا ، هانگ  كرش و  ّقلعت و  هنوگ  ره  زا  دوجو  شیالاپ  زور  زورما ،

ام لاس ، لوط  رد  هفرع ،» زور   » تفارش هب  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هنافراع  هناقشاع و  ياه  شیاین  زور  هک  زورما  قح  هب  یهلا ،
! نامورحم زا  هن  هدب ، رارق  تهاگرد  ناروفغم  زا  ار 

ات زومایب  ام  هب  ار  هفرع  زور  تمرح  ردـق و  تخانـش  مالـسلا ، هیلع  لیقع  نب  ملـسم  قح  هب  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  قح  هب  یهلا ،
! میدرگ وت  هعساو  تمحر  زا  دنم  يزور 

رد ار  شتعافـش  ایند و  رد  ار  ترظن  زا  ناـهنپ  جـع ) ) ِتجح تراـیز  كراـبم ، زور  نیا  رد  تهاـگرد  ياـیلوا  تداـبع  قح  هب  یهلا ،
! نیمآ .نادرگ  نامبیصن  ترخآ  ناهج 
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یسوط اروح  / تباجتسا ياه  هنارکش  يزوریپ ، ياه  هفوکش 

زور ُهن  .دیآ  یم  دورف  هتشرف  جوف  جوف  میسن ، لاب  رب  .دنازوس  یم  ار  نیمز  رادبت  نت  دیشروخ  ياه  هلعـش  تسا ، هدیـسر  همین  هب  زور 
ششخب و زور  هفرع ، زور  درذگ و  یم  هّجحیذ ، كرابم  هام  زا 

.تسا هدیسر  ارف  نافرع  قشع و  نارفغ ،

ار تلفغ  هانگ و  نیگنـس  ياه  هدنورپ  ات  دش  دـهاوخ  راک  هب  تسد  هبوت  هک  يزور  تبانا ، هبوت و  ناشخرد  تسا و  تباجا  یبآ  زور 
.دیپس ار  هدز  تیصعم  هایس  ياه  لد  دنک و  کبس 

.دنیاشگ یم  نامسآ  هب  هار  دننکش و  یم  ار  لد  یتروص  راوید  اه  هلان 

لماش یهلا  تیانع  ات  دـنا  هتـسب  رمک  دوجـس  عوکر و  هب  ناساره  نازرل و  تمایق ، رون  ياـمرگ  داـی  هب  مرگ ، كاـخ  رب  هنهرب  ناوناز 
.دننامب مدق  تباث  تیاده ، طارص  رب  دوش و  ناشلاح 

وخ ناهانگ  دنسپان و  قالخا  نیتسوپ  زا  هشیمه  يارب  رگم  ات  دنهن  یم  نوریب  اپ  یگـشیمه ، ياه  تداع  سنا و  هناخ  زا  ناج  مسج و 
.دزخب نوریب  هدرک ،

یب هب  دنشاپ و  ورف  یلایخ  ياه  هاگ  هیکت  ات  دننادرگ  یم  ور  ییایند  ياهراس  هیاس  زا  دننک و  یم  ور  نامسآ  فقس  هب  هنهرب  ياهرس 
هک يراگدرورپ  تسا  هّزنم  كاپ و  ْهَیلِإ ؛ ِّالا  ُْهنِم  َأَْجنَم  َأَْجلَم َو ال  يذَّلا ال  َناْحبُـس  : » دـنوش فرتعم  لاعتم  راگدرورپ  دزن  دوخ ، یهاـنپ 

(1)« تسین یتاجن  هار  هانپ و  وا  هاگرد  هب  زج 

رب هک  ینیمز  ياـه  لد  شهاوـخ  نارفوـلین  زور  تسا ، هـتفرگ  وربآ  یهلا  شیاتـس  شیاـین و  هـب  هـک  يزور  تـسا ، هـفرع  زور  زورما 
.دنور یم  الاب  تباجا  ناتسآ  ات  هدیچیپ و  نامیا  تسبراد 

زا هناقداص  ياهدایرف  زور  .دـنرب  یم  نامـسآ  هب  اعد  ياه  هژاولگ  اب  ار  هتـسکش  ياه  لد  گرزب  ياهوزرآ  هک  ییاه  كدـصاق  زور 
ُْتنُک ّینِإ  َنیلِجَْولا ، َنِم  ُْتنُک  ّینِإ  َنیِفئاْخلا ، َنِم  ُْتنُک  ّینِإ  َنیرِفْغَتْسُْملا ، َنِم  ُْتنُک  ّینِإ  یهلِإ ! : » هتخوس ياه  ناج  جاوم  يایرد  قمع 

(2)« .ناراودیما زا  نم  ناکانسا ، ره  هرمز  زا  نم  مناگدنسرت ، زا  نم  مناگدننک ، رافغتسا  زا  نم  اراگدرورپ ! َنیجارلا ؛ َنِم 
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: هک دـننک  یم  یناشفا  کشا  رـشح  زور  ساره  تشحو و  دای  هب  دـندرگ و  یم  نادرگرـس  مشچ  هاگـشدرگ  رد  اه  هدـید  هک  يزور 
(1) »!؟ يراذگ یم  او  یسک  هچ  هب  ارم  ایادخ  یُنلِکَت ؛ ْنَم  یلِإ  یهلِإ  »

نامزمه دوب ، ّتلم  کی  هناقداص  ياه  شیاین  زیخاتسر  هک  ناتـسمز  رد  يراهب  اب  قولخم ، قلاخ و  دنویپ  زور  هتـسجخ  شیاین و  راهب 
اه بل  نیمزرس  هب  اپ  دیشروخ  ییابیز ! ییاون  مه  هچ  تسا و  هدش 

رد ربکا  داهج  سفن و  اب  هزرابم  نادیم  نادرم  روالد  هدوشگ و  ناتسآ  يزوریپ  .دنشیاین  لوغشم  قشع  هلبق  هب  ور  اه  قیاقش  دهن و  یم 
، راهب ود  ره  يارب  نامسآ  و  دنناوخ ، یم  تاجانم  هداجس ، ههبج 

زور و ناریش  فراع و  نارگداهج  يارب  نمهب ، راهب  ِلد و  راهب  يارب  دتسرف : یم  کیربت  هفوکش 

.بش نادهاز 

نابزرم ریما  / ناراب

ناراب

نابزرم ریما 

.دوش انـشآ  مدآ  اب  هرابود  تافرع  رد  ات  دـمآ  نیمز  هب  اّوح  .دـنک  فارتعا  شهانگ  هب  تاـفرع ، لد  رد  اـت  تشهب  زا  دـش  هدـنار  مدآ 
...اه ییانشآ  تافرع  ینعی  جح  تسا و  ییانشآ  زور  زور ،

هار هناخ  هب  ار  وت  ات  ینک  سامتلا  ردـق  نآ  دـیاب  هک  یناد  یم  وت  دـیآ و  یم  هفرع  هب  شکانبات  دیـشروخ  نیمهدزاود  اـب  قشع  زورما 
؟ دناوخ هفرع  ياعُد  نیسح  اب  دیاب  وت  ياجک  قشع ! عافترا  نیرت  یلامش  يا  همحرلا ؛ لبج  يآ  .دنهد 

(، جـع ) يدـهم زورما  هک  یناد  یم  یتقو  یتـفا ، یم  تماـما  ینارون  ياـه  مشچ  رکف  هب  یتـقو  .تساـپرب  يرـشحم  تاـفرع  رد  زورما 
ات البرک  زا  البرک ، ات  همطاـف  زا  همطاـف ، اـت  یلع  زا  ناتـسلخن  رازه  هودـنا  دزرل ، یم  تلد  تسا ، روشرپ  غاد و  نیمزرـس  نیا  ناـمهیم 

سدقم مان  توالت  زا  دریگ  یم  رُگ  تنابیز  .دزیر  یم  ناراب  هیآ  تیاه ، مشچ  رب  دناشوج و  یم  ار  تلد  ارماس ، ات  دهشم  زا  دهـشم و 
همزمز قشع  اب  يا و  هدیسر  هناخ  زاغآ  هب  تسین ، شیب  مدق  کی  ادخ  ات  تافرع  رشحم  زا  .هفرع  هوکـش  زا  نیـسح و  منرت  زا  يدهم ،

« مدوخ رقف  رد  مشابن  وت  دنمزاین  هنوگچ  ماوت ، دنمزاین  دوخ  يرگناوت  رد  نم  ایادخ  : » ینک یم 

« مسرب وت  هب  هک  رامگ  یتمدخ  هب  ارم  تسوت  رادید  يرود  هیام  وت  راثآ  رد  نم  رکفت  ایادخ ! »

...يوش هناخ  میرح  لخاد  يریگب و  باوج  دیاب  ندیسر ! ینعی  تافرع  هک  یمهفب ، ات  یسرب  دیاب 

ياه هوک  هب  البرک  زا  تلد  ...دوعوم  يوب  ییاهنت و  يا و  هدـنام  وت  دزیر ؛ یم  ورف  تیاه  هنوگ  زا  کـشا  ناراـب  يراد و  هیرگ  لاـح 
تیاه مشچ  شاک  .يا  هدـش  اج  نیا  يانـشآ  هزات  هک  نیا  اب  و  تناهانگ ، هب  تفرعم  اب  هدـمآ ، یگنتلد  اب  دـیآ ؛ یم  دور و  یم  زاجح 
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وا يدیمهف  یم  شاک  دید ! یم  ار  وا  توربج  زا  يزیچ 

ردـق نیا  وت  ياه  شاک  يا  شاک ، داد ! یم  باوج  قشع  يا  هرطق  اب  ار  وت  شطع ، زا  یناراـب  شاـک  دراد ! هناـخ  ارحـص  نیا  ياـجک 
دراب یم  تافرع  رب  هیرگ  زا  یناراب  ار ! تا  هفقو  یب  بیرغ و  ییاهنت  باوج  یتسناد  یم  وت  دندوبن و 
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.دوعوم زا  یناراب  شطع ؛ زا  یناراب  روعش ؛ روش و  زا  یناراب  زورما ؛

مادقا ینارماک  هیضرم   / قشع همشچ 

قشع همشچ 

مادقا ینارماک  هیضرم 

تسیک هگاشامت  دوصقم  هبعک  نیا  بر  ای 

تسا نم  نیرسن  لگ و  شقیرط  نالیغم  هک 

.میزیوآ یم  وت  هاگرد  رب  اهنت  نامسامتلا  زا  رپ  ناتشگنا  رس  اب  مییاشگ و  یم  تا  ینابرهم  ناتسآ  رب  ار  نامزاین  زا  رپ  ياه  تسد 

«. ٌِعنام ِِهئاطَِعل  ٌِعفاد َو ال  ِِهئاضِقل  َْسَیل   » هک ینامه  وت  ایادخ ؛

مادک هب  ار  وت  ایادخ ، .يداد  منوزفا  مدرک ، ترکش  رگا  و  يدرک ، تباجا  مدناوخ ، ار  وت  بئاصم  دیادش و  رد  هک  ینامه  وت  ایادخ ،
هب اـی  تا  یناـبرهم  هب  تتیناـمحر ، هب  تلـالج ، هب  اـی  مناوخب  تیاـطع  هب  ار  وـت  تسا ؟ سدـقم  تیاـه  ماـن  ماـمت  هک  مناوـخب  تماـن 

؟ تششخب وفع و  هب  ای  تمرک  دوج و  هب  تتیدوبعم ،

.ناسرب تدوخ  هب  ناهرب و  نامدوخ  زا  ار  ام  هبعک ! يادخ  يا 

هدودز اه  يدیلپ  زا  ار  نامدوجو  میا و  هدرک  نت  هب  ار  ّتیمرحم  یسابل  هک  نونکا  يا ، هداد  ياج  تمیهاربا  ماقم  رد  ار  ام  هک  نونکا 
زا کیبل  يادص  میا و  هداتسیا  مزمز  همشچ  رد  هک  نونکا  و  مینک ، یم  همزمز  بر  ای  بر ، ای  طقف  هورم  افـص و  نایم  هک  نونکا  میا ،

رد هک  نونکا  دشوج ؛ یم  همشچ  نیا 

.میتسه هچ  میدوب و  هچ  هک  هد  ناشن  ام  هب  میا ، هداتسیا  وت  ربارب  رد  میظعت  ماقم  رد  تاجانم ، تافرع 
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یگرزب لالج و  ربارب  رد  زیچان ، هدـنب  ماقم  رد  هک  ما  هدـمآ  نم  منکـشب ، هبوت  منک و  هبوت  هک  ما  هدـماین  اج  نیا  نم  ِتابْوَّتلا ، َِلباق  ای 
.مشاب وت  دنمزاین  اهنت  میادزب و  اه  یکیرات  زا  ار  مدوجو  متفیب و  كاخ  هب  تا 

تهاگرد هب  هتـسخ  ریقف و  َنیَملاـْعلا  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَأ  منز  یم  داـیرف  مریگ و  یم  ـالاب  وت  ناتـسآ  رد  ساپـس  ماـقم  رد  ار  میاـه  تسد 
.زیواتسد چیه  تسین  ماوت  يالو  زج  هک  یمحر ! مدمآ ،

ص:71

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


لیقع نب  ملسم  بانج  تداهش 

هراشا

قشع همشچ 

مادقا ینارماک  هیضرم 

شیدنیم ییاهت  هب 

! تسوت اب  نامسآ  هک  شیدنیم  ییاهت  هب 

...شیدنیم ییاهنت  هب  دروخ ! دهاوخ  هرگ  البرک ، تشونرس  اب  وت  ییاهنت  هک  شیدنیم  ییاهنت  هب 

! دوش هیلع » هّللا  هنعل   » دایز نبا  ِنامالغ  لامیاپ  شنایافو ، یب  فرش  راذگب  راپسب ! شرامش  یب  ياه  تنایخ  ِخزود  هب  ار  هفوک 

.تسا هدوشگ  اشامت  هب  ار  اه  هرجنپ  مامت  وت ، دورو  راظتنا  رد  نامسآ  هک  شیدنیم  تا  ییاهنت  هب 

یکافس هب  تبرغ ، تیاهن  رد  هک  یتداهش  تداهش ! نوچ  مه  تفگش ؛ ابیز و  یماجرف  مه  نآ  تسین ؛ ماجرف  زا  یسرت  ار  قشع  ریفس 
.تفرگ دهاوخ  شوغآ  رد  ناوت  مامت  اب  ار  نامسآ  دیدنخ و  دهاوخ  اهرجنخ 

یخرـس هب  شنت  مامت  قشع » بت   » زا هک  يا  هتفر  هار  دشرم  یناه ، تسا ! یناه »  » ریدقت هک  هنوگ  نامه  تسوت ! ریدـقت  نیا  ملـسم !» »
! دیلاب دهاوخ  دوخ  هب  تسا ، هتفگ  لزا  زور  رد  هک  يا  « یلب اُولاق   » زا دش و  دهاوخ  التبم  تداهش ،

هنادرمناوج هک  دیلاب  دهاوخ  دوخ  هب  .دمآ  نوریب  ناحتما  زا  زوریپ  زارفارـس و  مالـسلا  هیلع  هّللا  لآ  قشع  رد  هک  دیلاب  دهاوخ  دوخ  هب 
.دروآ ياج  هب  يراد  نامهیم  مسر 
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.تخورفن دایز  نبا  رایع  یب  ياه  هکس  ایند و  بذاک  تسایر  ماقم و  هب  ار  یناسنا  تفارش  هک  دیلاب  دهاوخ  دوخ  هب 

.دنا هدرک  تبث  نادرم -  فص  رد  خیرات -  هبیتک  رد  ار  شمان  هک  دیلاب  دهاوخ  دوخ  هب 

تقبس رگیدمه  زا  رت ، شیب  ياه  ییوگ  غورد  يارب  رانید ، هدنب  ناسوساج  دوب و  هدش  مگ  هدیدنگ ، ياه  سفن  راخب  رد  هرامالاراد 
اه تسد  رود  ات  رادرم  يوب  لثم  تنایخ  يوب  .دنتفرگ  یم 

.درک یم  کیرحت  ار  هفوک  ِناتسرپ  هّکس  ماشم  دیچیپ و  یم 

یم وجو  تسج  ار  اه  هناخ  يوتـسپ  يولع ، تیالو  ریفـس  يدازآ ، ریفـس  قشع ، ریفـس  يریگتـسد  يارب  نونکا  همان ، نارازه  نابحاص 
.تسا هفوک  اج  نآ  هک  دیجنگ  یمن  نیمز  نامسآ و  رواب  رد  .دندرک 

يارب زورما  دوب ، هدوشگ  شیارالد  لامج  هب  هدید  بش  حبص و  دوب و  هدیـشون  مالـسلا  هیلع  یلع  تفرعم  لالز  زا  هک  يرهـش  هفوک !
مالسلا هیلع  یلع  هنادرم  ياه  مدق  رب  هسوب  ینامز  هک  ییاه  هچوک  داد ! یم  لقیص  ار  شیاهریـشمش  مالـسلا ، هیلع  یلع  رـسپ  نتـشک 

! دندرک یم  درط  شیوخ  زا  هناهاگآ  یلد ، گنس  مامت  اب  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  زورما  دندوب ؛ هدز 

شیور هب  يرگید ، زا  سپ  یکی  هنادرمناوجان ، اه  هناخ  دوب و  هدنامن  یقاب  یـسک  تفارـش ، زا  یهت  ِروشرپ  رهاظ  هب  ِنارای  همه  نآ  زا 
! دندش یم  هتسب 

رطاخ هب  ار  ملـسم  هک  دریگرب  شرـسپ »  » ِراب تنایخ  هرهچ  زا  هدرپ  دنوادخ  ات  تسا  هدـش  تبث  هعوط »  » مان هب  اهنت  ریدـقت  نیا  ییوگ ،
.درپسب نیعل  دایز  نبا  هب  مهرِد ، دنچ 

! دوب هتسب  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  هنادرم  ياه  تسد  رورپ ، هلفس  ِراگزور  دوب و  هدرک  شکورف  اهریشمش ، کچاکچ 

بتکم درم  درمریـش  دندیـشارت و  یم  مالـسلا  هیلع  ملـسم  یهانگ  یب  يارب  یهانگ  کی  ره  نوعلم ، دایز  نبا  ِفاب  هوای  ناراوخ  هریج 
اب هللا » همحر  یناه   » تشونرـس لزا  زا  ییوگ  ادخ ! ات  تداهـش ، ات  ...تفر  یم  شیپ  .تفر  یم  شیپ  هناکاب  یب  مالـسلا  هیلع  ینیـسح 

تیاهن رد  تراسج ، تیاهن  رد  هناقـشاع ، یجورع  زور ! کی  رد  هناقـشاع  یجورع  دوب ، هدروخ  هرگ  مالـسلا ؛ هیلع  ملـسم  تشونرس 
! مالسلا هیلع  هّللا  لآ  راوج  رد  تقیقح  ینادواج  یهلا و  برق  ماقم  هب  ندیسر  تداهش و  هب  قایتشا 
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نامسآ يربا  ياه  مشچ  هک  هفوک  هرامالاراد  زارف  زا  شحور  هناقشاع  زاورپ  مالسلا و  هیلع  ملسم  ترـضح  رب  دنوادخ  دورد  مالس و 
ياه مشچ  اب  ار  شنینوخ  زاورپ  یهلا ، ناگتشرف  تشاد و  او  هیرگ  هب  ار 

! دندرک تعیاشم  رابکشا 

ار شیوخ  كرابم  رـس  داد و  حیجرت  تنایخ  ّتلذ و  هب  ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  هک  هورع  نب  یناه  بانج  رب  دـنوادخ  دورد  مالس و 
! داب ازج  زور  رد  نامریگتسد ، ناشتعافش  و  تاولص ، نیرق  ناشحور  درک ! مالسلا  هیلع  ینیسح  خرس  بتکم  میدقت 

يداب تهزن  «/ هتفر داب  رب  ياه  همان  »

« هتفر داب  رب  ياه  همان  »

يداب تهزن 

یم .دـنز  یم  فرح  داب  اب ، مردـپ  .تسا  هدـش  هریخ  دـسر ، یم  هفوک  هب  هک  يا  هداج  ياـهتنا  بورغ  هب  هتـسشن و  يا  هپت  يور  ردـپ 
يور رب  داب  هک  یکاخ  زا  یتشم  .دزو  یم  هفوک  بناج  زا  داب  نیا  دیوگ 

.دراد دوخ  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تبرغ  رطع  زونه  دیوب ؛ یم  دراد و  یمرب  هدناشن ، شناوسیگ 

.دنیشن یم  یخرس  هب  هیرگ  زا  ما  همع  نامشچ  دوش ، یم  هدرب  هفوک  زا  یمان  هاگره  ارچ  مناد  یمن 

یسپاولد دوش ، یم  رت  کیدزن  هفوک  هب  هچ  ره  نامناوراک  درادن و  تسود  ار  هفوک  همع ، هک  ممهف  یم  بوخ  ما ، یگچب  همه  اب  نم 
هتشاد همع  يارب  یخلت  تارطاخ  هفوک  راگنا  .دوش  یم  رت  شیب  وا  ياه 

.تسا

يارب ملد  هاگادوخان  نم  .دیـسر و  دهاوخن  مشاه  ینب  هب  یبیـصن  ییافو  یب  زج  هفوک  زا  تسا ، هدرک  دب  ام  اب  هفوک  دیوگ : یم  ردـپ 
نامهیم مسر  دنکن  .دتفا  یم  روش  تسا ، هفوک  رد  هک  ومع  رسپ 

! دوش متخ  هفوک  کیرات  گنت و  ياه  هچوک  رد  یگراوآ  هب  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  تبقاع  دورب و  ناشدای  يزاون 

! دننک هفوک  ییاهنت  ریسا  ار  ناشماما  ریفس  دننکشب و  ار  ناشنامیپ  دهع و  ادابم 

اب دندرک ، تولخ  ردپ  اب  دنا ، هدـمآ  هفوک  زا  هک  رفاسم  ود  نآ  هک  یتقو  زا  .دزوس  یم  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  رتخد  يارب  ملد 
رد کشا  هک  تسا  هدیسر  ردپ  هب  يربخ  راگنا  هتخود ؛ ردپ  ناهد  هب  مشچ  ینارگن 
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! دشابن ومع  رسپ  هرابرد  تسه ، هچ  ره  ربخ  دنک ، ادخ  .تسا  هدش  رادراب  هودنا  زا  شهاگن  هدش و  عمج  شنامشچ 

يریخ هفوک  زا  ار  اـم  هک  دـناد  یم  بوخ  مه  شدوـخ  اـما  تسا ؛ ریخ  هّللا  ءاـش  نا  دـیوگ : یم  ملـسم  رتـخد  یـشوخلد  يارب  مرداـم 
اه ناتـسلخن  زا  رـس  هک  درک  یمن  هنوگ  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تخانـش ، یم  يدرمناوج  مسر  هار و  هفوک  رگا  هک  دیـسر ؛ دهاوخن 

.تسا هدش  هتخیمآ  مالسلا  هیلع  یلع  جنر  اب  هفوک  رهش  ياهراوید  تشخ  تشخ  ییوگ  .دیوگب  لد  فرح  هاچ  اب  دروایبرد و 

غیرد مه  اهرازنجل  زا  ار  شفطل  هاـگن  هک  دـنام  یم  يراـهب  ناراـب  هب  وا  هچ  رگا  .تسا  گـنتلد  هفوک  زا  زونه  ردـپ  هک  مناد  یم  نم 
دناورپ یم  لد  رد  ار  هفوک  تخب  هایـس  یلاها  تاجن  دیما  داتـسرف ، هفوک  هب  شیوخ  ریفـس  مان  هب  ار  ومع  رـسپ  ردپ ، یتقو  .دراد  یمن 

هتشذگ راگزور  ياهافج  دننک  ناربج  دیاش  هک 

عطق زین  شدیما  گر  نیرخآ  دراپس ، یم  داب  تسد  هب  ار  نایفوک  ياه  همان  هک  کنیا  اما  ار ؛ شیوخ 

! دریم یم  مردپ  رظن  رد  هشیمه  يارب  هفوک  دوش و  یم 

! مریگلد هفوک  زا  زین  نم  الاح 

يدمحا ناخ  دوواد  «/ هداتسرف »

« هداتسرف »

يدمحا ناخ  دوواد 

نم هتسکش  لاب  ود  هتسیاش  ار  زاورپ  ینک و  یم  غیرد  نم  زا  ار  تداهـش  ایآ  ...دیواک  ار  نامـسآ  شهاگن  اب  درک و  یثکم  هداتـسرف ،
.ما هدمآ  البرک  دیما  هب  هدیشک و  سفن  البرک  قشع  هب  ما ، هتسیز  البرک  قشع  هب  نم  یناد ؟ یمن 

یمدرماـن و تبرغ و  ماـمت  اـب  هفوک  تسا ، هفوک  وت  يـالبرک  هک : تخیر  شا  هنیـس  هب  يا  همزمز  حبـص ، يانـشور  يوـس  نآ  زا  یک 
.شا ینکش  نامیپ  متس و  ییاهنت و  مامت  اب  هفوک  شریوزت ،

هب وت  .دوب  هدوشگ  مالـسلا ، هیلع  نسح  تمع ، رـسپ  الوم و  رب  رت ، شیپ  دـنوادخ  هک  ییاشگب  يزار  زا  هدرپ  اـت  يور  یم  هفوک  هب  وت 
هب ار  یلع  تیومع ، نساحم  رت  شیپ  هک  نانآ  ینک  اشفا  ار  نایفوک  یلاشوپ  ياهراعـش  اهاعدا و  همه  ندوب  غورد  اـت  يور  یم  هفوک 

.دندوب هدرک  باضخ  ینکش  نامیپ  بامرش 
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هدجه يور و  یم  هفوک  هب  .تسا  هدش  هتشون  شا  یناشیپ  رب  ینکـش  نامیپ  هک  ینیمزرـس  هب  .ینیبب  ار  البرک  ات  يور  یم  هفوک  هب  وت 
یم ار  نیسح  یکی  .دنیوج  یم  دنا ، هتخاس  دوخ  هک  نیـسح  زا  یناشن  وت  رد  مادک  ره  دننک و  یم  هقلح  ار  وت  درم  رهاظ -  هب  رازه - 

.تسا هدناسر  تموکح  هب  ماش ، زارف  رب  ار  هفوک  هدز و  هیکت  تردق  هکیرا  رب  نایماش ، نداد  تسکش  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دنیب 

؛ دناوخ یم  اه  بیج  اه و  مکش  ندرک  رپ  تراغ و  هب  ار  هفوک  نارس  میانغ ؛ میسقت  لاح  رد  هک  دنیب  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  یکی 
نیسح نیا  زا  مادک  چیه  زا  ...وت  و  دریگب ؛ نایماش  زا  ار  ناش  ینوبز  ماقتنا  هک  دنریگ  یم  ناشن  ینیـسح  زا  تا  هرهچ  رد  یهورگ ، و 

.نتشادن یناشن  دنتخانش ، یم  دنتساوخ و  یم  نانیا  هک  اه 

مالـسلا هیلع  نیـسح  .دودح  هدننک  يراج  يزیتس و  متـس  دنزرف  تلادع ، دنزرف  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  وت -  يالوم  نیـسح - 
برع و یماش ، یفوک و  تساوخ و  یم  همه  يارب  ار  لاـمک  زاورپ و  یگدـنز و  هک  دـمحم  دـنزرف  دوب ، مالـسلااهیلع  همطاـف  دـنزرف 

«. نیملاعلل همحر   » دنزرف تسناد ؛ یم  تیلهاج  یثوروم  تفص  ار  هنیک  هک  یسک  دنزرف  .تشادن  یقرف  وا  يارب  دیفس  هایس  و  مجع ،

درپس و یم  تداهش  هب  لد  هک  ینیسح  تریغ ، تفارش و  تعاجـش و  نیـسح  دوب ، تداهـش  نیـسح  يدوب ، شریفـس  وت  هک  ینیـسح 
.دیرخ یمن  دوخ  رب  ار  رگمتس  لمحت  یگدرپسرس و  ّتلذ 

البرک زا  ناشن  هک  مالسلا -  هیلع  یلع  بتکم  هدش  تیبرت  نادرم  كدنا  زج  مدرم -  نیا  نایم  رد  ...و 

رد هک  دنتساوخ  یم  يا  هدرک  رس  دنتساوخ ، یمن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نانآ  .تخانـش  یمن  ار  البرک  نیـسح  یـسک  تفرگ ؛ یمن 
وا دنک ، تسار  ار  ناشنید  ات  دنتساوخ  یمن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  .دشخب  یمهرم  ار  ناش  هتـسکش  رورغ  دنک و  ملع  دق  نایماش  ربارب 

.ناشایند ندروآرب  يارب  دنتساوخ  یم  يریشمش  ار 

.درک ور  دندوب ، هدروآ  بل  هب  فک  نیغورد ، ساسحا  تدش  زا  هک  ینادرم  هب  هداتسرف 

نآ رادیاپان ، رذگ  دوز  یـساسحا  هک  دندوب  ییاه  بابح  .داد  یمن  يرای  يوب  ناش  هدبرع  تشادـن و  تعاجـش  زا  یناشن  ناشیاغوغ 
.دندوب هدرک  ناهنپ  اغوغ  هلهله و  راعش و  تشپ  ار  ناش  يدرمان  هک  ینادرم  دوب ؛ هتخاس  ناش  هبرف  نانچ ،

تابثا هب  ار  دوخ  دیشوک  یم  کی  ره  دش و  یم  هتسب  دش و  یم  زاب  یه  هک  دوب  ییاه  ناهد  دنب  رد  اضف ، دیچیپ و  یم  ادص  رد  ادص 
.نم ...و  رابت  هتشذگ و  نم ، هفیاط  نم ،» هلیبق  «، » نم « ؛ دناسرب
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مـساسحا هک  مهاوخ  یم  دنچ  ره  ایادـخ ! راب  : » درک یم  همزمز  بل  ریز  دوب و  هدـش  مه  رد  غورد ، ییورود و  همه  نیا  زا  هداتـسرف ،
؛ دنیامن یم  دوخ  هک  مبایرد  هنوگ  نامه  ار  نامدرم  نیا  دشاب و  تسردان 

كاخ ياه  هچوک  رد  هک  دـیآ  یم  دای  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ییاهنت  مراپـسب ، ناشرگتیامح  ياهدایرف  هب  لد  مهاوخ  یم  هاگره  یلو 
، ناشدناوخ یم  زیتس  هب  .دینش  یمن  یخساپ  داد و  یم  رس  يرای  دایرف  هفوک ، هتفرگ 

يرپس ناتسبات  نوچ  و  دیآ ؛ رس  یگدرملد  نیا  دیآرد و  راهب  راذگب  كدنا ؛ نامتقاط  و  رگبوشآ ، امرگ  تسا و  ناتـسبات  دنتفگ : یم 
ضارتعا هب  مالسلا  هیلع  یلع  يادص  ...دراد و  یم  زاب  ریشمش  ندیـسوب  زا  ار  تسد  امرـس  تسا و  نازخ  نونکا  دنتفگ : یم  دش ، یم 

دیدنب و یم  ار  هناخ  رد  هتفر ، هناخ  هب  امـش  زا  مادک  ره  دنروآ ، شروی  امـش  هب  ماش  نامجاهم  زا  يا  هتـسد  هاگره  دش ...« : یم  دـنلب 
يراـی امـش  هک ، نآ  تسا  لـیلذ  دـنگوس ! ادـخ  هب  .دـیمرآ  یم  هنـال  رد  راـتفک  نوچ  دـیزخ و  یم  دوخ  خاروس  رد  رامـسوس  نوـچ 

اه هناخ  رد  امش  دنگوس ! ادخ  هب  .تسا  هتخاس  اهر  ناکیپ  نودب  يریت  ایوگ  دنک ، يزادناریت  امـش  اب  هک  یـسک  .دیـشاب  وا  ناگدننک 
(1)  .« ...دیکدنا دربن ، نادیم  ياه  مچرپ  ریز  و  ناوارف ،

دراد و یم  رب  ملق  هداتـسرف ، .دنناوخ  یم  دربن  هب  ار  رگیدمه  اهدایرف  دنـشبنج و  رد  زونه  اه  ناهد  دزود ؛ یم  مشچ  نادرم  هب  هرابود 
، نیسح شیالوم ، هب  تسا ، هدید  دنیب  یم  هک  هچ  نآ  زا 

زا گنج  زور  رد  هن  هک  دنیانیب  ینامـشچ  اب  ییاهروک  ایوگ و  نابز  اب  ییاه  گنگ  اونـش ، ياه  شوگ  اب  ییاهرک   » نانیا دـسیون : یم 
زا دـنوش ، عمج  ییوس  زا  رگا  ...نابراس  زا  هدـنام  رود  نارتشا  نوچ  ...دـنگنر  کی  ناردارب  یتخـس  الب و  ماگنه  هب  هن  دـنناگدازآ و 

(2)« ...دندرگ یم  هدنکارپ  وس  رگید 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / اونین ریفس 

اونین ریفس 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

زا ار  غورد  ریوزت و  ریـشمش  يورب و  دـیاب  ینک ؛ مامت  اه  نآ  رب  ار  تّجح  يورب و  دـیاب  يورب ؛ دـیاب  تسین ، یـضار  تلد  هک  نیا  اـب 
ات يراذگ  یم  مدق  راید  نیا  رب  وت  .ینک  راکشآ  اه  نآ  ياه  تعیب  تشپ 

.تسین افو  نایفوک  رد  ینک  تباث 
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.دوش ّدلوتم  البرک  ات  دورب  دیاب  وا  دریگب ؛ اپ  خیرات  ات  دورب  دیاب  ملسم 

یم تداهش  يوب  ملسم  هک  دید  یم  دیسوب ، یم  ار  وا  دنلب  یناشیپ  دیشک و  یم  شوغآ  رد  ار  شریفـس  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هاگ  نآ 
نیلوا ات  داتسرف  یم  ار  شریفس  ماما  .درادن  یتشگرب  ملسم ، نتفر  هک  دید  یم  دهد ؛

.دشاب اروشاع  هعقاو  حاتفم  ییادف و 

.دنتلاهج هلسلس  زا  اه  نآ  .بیرف  رابت  زا  دنلغد و  هلیبق  زا  نایفوک  .تسا  موق  نیا  هنیرید  مسر  ییافو  یب  - 

یناشیپ هک  دـندهاش  ایر  نیمزرـس  یلاها  رفن  هب  رفن  و  هفوک ، هتخوس  ياه  غاب  لخن  هب  لـخن  قارع ، تخب  هروش  كاـخ  مدـق  هب  مدـق 
تسا و هدیرابن  نیمزرـس  نیا  رب  تقادص  يا  هّرذ  هک  تسا  دهاش  نامـسآ  .ماقم  هاج و  تسا و  رانید  مهرد و  هتـسب  هبنپ  هفوک ، ناریپ 

زا نایفوک  ياهراوید  ِتشخ  تشِخ 

.شنوخ نتخیر  يارب  هک  تعیب  يارب  هن  یلو  دنهاوخ ، یم  ار  ملسم  موق ، نیا  .تسا  هدش  انب  گنرین 

هیلع یلع  اه  نآ  دنا ، هدرک  تداع  نتسکش  نتتسب و  دهع  اب  اه  نآ  .سب  دنیشن و  یم  ورف  ناشدوخ  نامز  ماما  نوخ  اب  اه  نیا  شطع 
.دنتخیر مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  تیالو  ماج  رب  ینامرفان  رهز  اه  نآ  دنتخورف ، هیواعم  ياه  هّکس  ششخرد  هب  ار  مالسلا 

یم یهاوگ  نآ  هیلع  اهریـشمش  اه و  لد  یلو  تسد ؛ يور  تسد  .نیغورد  تعیب  رازه  دـص  تسد ، رازه  دـص  تسا و  ملـسم  کنیا 
.دنیـشن یمن  یلد  رادیب  چـیه  لد  رب  هک  ناشناذا  زا  دیـسرپب ، هفوک  دـجاسم  ياه  هنذأم  زا  ار  ناشنازرل  ياه  تسد  ...ار  اه  نآ  .دـهد 

اوسر ار  غورد  رازه  دـص  ات  تسا  مزال  یِملـسُم  سپ  تسا ؛ تداع  رطاخ  هب  طقف  تسا ، رهاـظت  طـقف  تسا ، هملک  طـقف  اـه  نآ  ناذا 
ياه لخن  تلاهج  داب  هک  تسا  فیح  دوش ؛ هتـشاذگ  كاخ  نیا  رب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ياسآ  شرع  مودـق  هک  تسا  فیح  .دـنک 
هفوک دروخب ؛ نیمزرس  نیا  بآ  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  نابل  هک  تسا  فیح  و  دزوب ، مالسلا  هیلع  نیسح  الوم  تروص  رس و  رب  هفوک ،

.دنامب هایس  ور  هک  دیاب 

: ...!؟ اّنمت ردق  هچ  همان ...!؟ ردق  هچ  هدعو ... !؟ ردق  هچ 

دـنا و هدرک  مخ  دـق  اه  هویم  ینیگنـس  زا  ناتخرد  راشرـس ؛ بآ  زا  اه  هناخدور  و  تسا ، هدـش  رپ  اه  یهام  زا  اهایرد  هک  اـیب  هفوک  هب 
.دریگ یمن  مارآ  ناملد  ییاین ، ات  هک  هفوکلا  یلع  ُّیَح  ماما ، ای  .دننک  تعیب  وت  اب  هک  دنهاوخ  یم  اوشیپ  کی  طقف 
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دوب یفاک  بش  کی  .دوب  هعدخ  دنتـسب ، هک  ییاه  نامیپ  نآ  همه  هک  دبایرد  لیقع  نب  ملـسم  هک  دوب  یفاک  بش  کی  یهایـس  طقف 
.دیرگب شماما  يارب  دنامب و  اهنت  ملسم  هک 

.دناسانش ار  نایفوک  هرهچ  مه  زاب  درب ، ار  اه  لد  همه  تسکش ، ار  اه  نامیپ  همه  يا  هعیاش 

اه تسد  همه  تسب ، مارحا  هک  ملسم  .دوب  تیعمج  لامالام  هفوک  دجسم  داتـسیا ، هک  حبـص  زامن  هب  تفرگ ، یم  وضو  لد  میمـص  زا 
؛» ِهِدْمَِحب ِمیظَْعلا َو  َیِّبَر  َناحبُس  « ؛ دوب نیشنلد  ردقهچ  وا  تئارق  نحل  ربکا » هّللا  : » تفر الاب  مارحالا  هریبکت  يارب  هراب  کی 

تیعمج ِهِدْمَِحب ؛» یلعَْالا َو  َیِّبَر  َناحبُـس  « ؛ دنور یم  نوریب  هتفرگ ، تروص  اب  اه  فص  نایم  زا  يرفن  دـنچ  تساپرب ، تعامج  هلغلغ 
ُماالَّسلا « ؛ دوش یم  رت  كدنا  كدنا 

ود یکی  طقف  رازه ، دـص  زا  .دـنیب  یم  تیعمج  زا  یلاخ  ار  دجـسم  ددرگ ، یمرب  هک  بقع  هب  ملـسم  ُهتاکََرب ؛» ِهّللا َو  ُهَمْحَر  مُْکیَلَع َو 
! ملـسم ای  دیوگ : یم  یـسک  .دش  دنهاوخ  مگ  هفوک  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  مه  اه  نآ  هک  دـیآ  یم  ولج  زامن  ّتیهت  يارب  تسد 

زور ییانـشور  رد  هک  اه  نآ  دهد : یم  خساپ  هتفرگ  لد  اب  ملـسم  دنتـشگرب ؛ دـیاش  مینزب ، راج  اه  ماب  تشپ  ار  هنابـش  زمر  تسا  رتهب 
«. دندرگ یمنرب  بش  یهایس  رد  دنا ، هتفر 

ناتسود نانکش ؛ نامیپ  لد  رد  سرت  داتفا و  یم  هفوک  تشخ  تشخ  رب  هزرل  شربکا ، هّللا   » دایرف زا  .دز  یم  ریشمش  هنادرم  ردق  هچ  - 
شیپ رد  يدرمان  زاب  هفوک  نادرمان  زورما ، نانمشد  زورید و 

یگنـشت درد  مه  ات  ناشطع  یبل  اب  دنتـسرف ؛ یم  شیادـخ  شیپ  هعدـخ ، رهـش  هرامالاراد  زا  دـننک و  یم  راسگنـس  ار  وا  دـنریگ ؛ یم 
.دشاب مالسلا  هیلع  نیسح  شیالوم ، يادرف 

يرافص هرینم   / وخ گرگ  موق  نیا  دنز  یم  تشپ  رجنخ ز 

وخ گرگ  موق  نیا  دنز  یم  تشپ  رجنخ ز 

يرافص هرینم 

.ار ناش  یگ  هرهچ  ود  مخز  دنروآ  دورف  تشپ  زا  ات  درک  دنهاوخ  زیت  ار  ناشیاهرجنح  قفانم ، ناتسد  تسا و  هرهچ  رازه  رهش  هفوک 

هفیلخ زا  سرت  شتآ  رد  ناش  ینابرهم  ياـه  هماـن  تسین ؛ يداـمتعا  ناتفـص  گرگ  نیا  ِیلاـخ  وت  ياـه  هدـعو  هب  .درگزاـب  درم ! يا 
.تخوس دهاوخ 
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.ندیرد يارب  ار  ناشیاه  نادند  دنا و  هدرک  زیت  ندیشارخ ، يارب  ار  ناشیاه  هجنپ  تفص ، گرگ  ِيامن  مدرم  نیا  درگرب ! ملسم ،

.تیراوتسا مامت  اب  یتسیا ؛ یم  وت  و  ... 

نامدرمان نیا  ياه  شوگ  رب  هبنپ  رازتشک  دینـش ؛ دهاوخن  یـسک  رگید  ار  تیاه  ماگ  يادص  دـنور و  یم  باوخ  هب  رهـش  ياه  مشچ 
، سرت زا  ناشنامیا  بلق  دوبن و  تعیب  لوا  نامه  زا  نانیا ، تعیب  هک  دروآ  یمن  الاب  تعیب  يارب  ار  شتسد  یـسک  رگید  .تسا  هدییور 

.تسا هدیپت  نازرل  هراومه 

.تسا هدرشف  مه  رد  ار  اوه  ریوزت ، زا  يا  هلاه  تسین و  وت  رهش  نامسآ  گنر  مه  نامسآ  اج  نیا  نامسآ ! هب  نک  هاگن 

.دنا هدش  هتشون  ایر  ملق  غورد و  بکرم  اب  هک  ییاه  همان  هب  نکن  دامتعا  لیقع ! رسپ 

دزو یم  هفوک  نهد  زا  قافن  يوب 

دش فیثک  نایصع  رهوج  هب  اه  همان  نیا 

.تسا هدروخ  هنایروم  ینوتس  لثم  مدرم ؛ نیا  نامیا  هک  نانیا ، تعیب  هب  نکن  دامتعا 

.تسا هتفر  فده  وت  يوس  هب  ار  شیاهریت  هک  ییاه  نامک  هب  نکن  دامتعا 

.دنراد لابند  هب  ار  تبیرغ  ناکدوک  ياه  هجض  هک  ییاهدنخبل  هب  نکن  دامتعا 

.تشون دنهاوخ  ار  اروشاع  هعجاف  همدقم  هک  یتاملک  هب  نکن  دامتعا 

تسین دامتعا  یلع  رجز  رهش  هب  ملسم !

وخ گرگ  موق  نیا  دنز  یم  تشپ  رجنخ ز 

خیرات هک  تسا  میظع  يزیخاتسر  لصف  رس  وت ، راو  كدصاق  جورع  دیشروخ ! مایق  راد  هیالط  يا 

.درک دهاوخ  نیجع  دیشروخ ، نوخ  اب  هشیمه  ات  ار 

یجنپ هجیدخ  ! / ملسم يدمآ  هنابیرغ  هچ 

! ملسم يدمآ  هنابیرغ  هچ 

یجنپ هجیدخ 

.دننز یم  راج  ار  تا  ییاهنت  تیاه  ماگ  گنهابرض  رادرس ! يراد ، یمرب  مدق  هنابیرغ  هچ 
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ناتسآ ات  هناقشاع  يدش و  یم  يرتوبک  یتشاد  تسود  مناد  یم  هدرک ! مالسلا -  هیلع  نیسح  ياوه -  تلد  هتفرگ ! رهش  نیا  زا  تلد 
شود يور  يدش و  یم  يرابغ  هرذ  هرذ  هن ، ای  يدز ، یم  لاب  تیالوم 

ص:80

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


هابتشا ینک ، یم  هاگن  تفارطا  هب  ماندب ! هشیمه  رهش  نیا  رد  .يدنام  یمن  اج  نیا  یلو  یتفاتـش ؛ یم  ترورـس ، ياه  مدق  فک  ات  داب ،
؟ تفر اجک  میظع  تعامج  نآ  سپ  دوش !؟ یم  رگم  .تدوخ  یتسه و  تدوخ  تسین ، تربرود  سک  چـیه  یتسه ، اـهنت  يا ، هدرکن 

!؟ دش هچ  دنتفرگ ، یم  تقبس  مه  زا  تعیب  يارب  هک  ییاه  تسد  نآ 

ینادرگرس رد  زورما  دندوب و  هدرک  هطاحا  يرتشگنا ، نیگن  لثم  ار  وت  نت  رازه  هدزاود  زورید 

 . ...دنا هدرک  تیاهر  اهنت  اه ، هچوک 

...دیوگب هچ  يدرمان  يزوت و  هنیک  همه  نیا  هب  دنام  یم  مدآ  دوش ! یمن  ترواب 

.ناش يرهم  یب  يدوب ، ناش  ییافو  یب  رظتنم  یتشاد ! ار  شراظتنا  دنچ  ره 

.دنرادن یتبسن  هفوک  اب  مادک  چیه  هدیسر ، ياه  هویم  لالز ، ياهرابیوج  مرخ ، ياه  غاب  یتسناد  یم 

مالسلا هیلع  نیسح  تیالوم  رکف  رد  دبال  یشیدنا ؟ یم  هچ  هب  رادرس ! تسا  گرزب  تا  یگنتلد  ردق  هچ 

؟ هچ دیایب  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  یتسه :

دنلب ار  تیادص  دنهد ، یم  لقیص  ار  ناشیاه  غیت  نونکا ، مه  زا  يدید ؟ ار  ناشیاهرجنخ  قرب 

! درادن تداع  اهادص  نیا  ندینش  هب  تعامج  یفوک  ياه  شوگ  تسا  نیگنس  تعامج  یفوک  ياه  شوگ  نزن ! دایرف  نکن ،

! دنراد تسود  ار  هیما  ینب  ياه  هّکس  يادص  اه ، نیا  ياه  شوگ 

، دنوش قرغ  یلایخ  یب  بادرم  رد  راذگب  دنسوپب ، ناش  ینادان  لهج و  رد  راذگب  نک ! ناشیاهر 

هیاس دنامب ، ناشرس  رب  هشیمه  هیما  ینب  ملظ  بوچ  دیاب  دنرادن  ار  يدازآ  تقایل  نانیا  دنتـسین ، یگدنز  هتـسیاش  نانیا  دنریمب ! راذگب 
! اجک تسپ  مدرم  نیا  اجک و  نیسح  تمحر 

، يراوید هیاـس  زا  يا ، هچوک  ِسَپ  زا  تسا  نکمم  نآ ، ره  تسین ، يداـمتعا  اـه  هچوک  نیا  هب  ملـسم ! يراد  یمرب  مدـق  هناـبیرغ  هچ 
ار تتشپ  یغیت ، قرب  یکیرات  رد  تسا  نکمم  نآ  ره  .دزخ  نوریب  یجش 

...دور هناشن 

و دـشورفب ؟ رز  يا  هسیک  هب  ار  شترخآ  نید و  ات  شفلخاـن  دـنزرف  تساـجک  و  دـنک ؟ ناـمهیم  ار  وت  اـت  نز  ریپ  نآ  تساـجک  سپ 
قوش هب  ار  تدورو  ات  هفوک ، هرامالاراد  تساجک ، و  دنتـسیاب ؟ هراظن  هب  ار  تا  یگدازآ  تماهـش و  اـت  داـیز ، نبا  نایهاپـس  دـنیاجک 

؟ دنیشنب
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! يدمآ هفوک  هب  تداهش ، قوش  هب  طقف  زاغآ ، زا  وت  هک  یشک ! یم  ار  هظحل  نآ  راظتنا  ردق  هچ  وت  هک  هآ !

! ترکیپ رب  ناگتشرف  فاوط  و  تخرس ، جورع  هظحل  وت ، رب  داب  كرابم 

! تندش هدیزگرب  هظحل  وت ، رب  داب  كرابم 

! تا هنادواج  يزوریپ  گرزب ، رادرس  وت ، رب  داب  كرابم 

نابزرم ریما   / دوب هدمآ  اهنت 

دوب هدمآ  اهنت 

نابزرم ریما 

.ینکش نامیپ  هچ  ره  درمان ، هچ  ره  زا  دوب ، زیربل  رهش  دوب ! هدمآ  اهنت 

ینافوت دوب ! نیگهودنا  ردق  هچ  زور  نآ  نامسآ  تشاد و  نامـسآ  ناوزاب  رد  هشیر  هک  دوب  زبس  ياه  تسد  وا ، روای  یب  ياه  تسد 
 . ...كاخ لثم  اّما ، هفوک  ...گنس  لثم  اّما ، هفوک  .دوب  هتخیر  هفوک  هدرگ  رب 

يرید اج ، نیا  قشع ! این  دـننیب ! یمن  ار  وت  دـنروک و  اه  هرپ  بش  اج  نیا  دـنرظتنم ؛ اه  شافخ  اـه و  هدز  بش  اـج  نیا  دیـشروخ ! اـین 
! این دـنیوگ ؛ یم  دـنتفگ و  هک  هچ  ره  اب  تسا ، بیرغ  همطاف  يوب  اب  هدـنارات ! شدوخ  رادـقم  یب  نهذ  زا  ار  یلع  ماـگ  يادـص  تسا 

.دننام یمن  راوتـسا  دوخ  نامیپ  رب  رگید  يزامن  ات  يزامن  زا  اه  نیا  هک  دنیب  یم  ملـسم  دنتـسه ! یموق  هچ  اه  نیا  هک  دناد  یم  ملـسم 
! داد یم  رس  قشع  زجر  بش  رصق  هرگنک  رب  هک  تقو  نآ  يدوب  هدید  ار  ملسم  شاک 

اج نیا  .ایر  ياه  سیدنت  همه  نآ  زا  توعد ، فرح و  همه  نآ  زا  تسا  هدنامن  چـیه  درک ؟ هچ  یناد  یمن  ملـسم  اب  بش  این ! باتفآ ،
! دیشروخ این  ...تسا  بش  تموکح  طقف 
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نابرق دیعس  دیع 

هراشا

هبنش کی 

نمهب 1382  12

هجح 1424 يذ   10

Feb. 1  . 2004

ییازریم دیعسدمحم  / دنمزوریپ یناحتما 

تسا و شوماخ  رجاه  .تسا  هداهن  شیور  شیپ  رد  دـنوادخ  هک  كاـنلوه ، یناـحتما  ِكانـشیدنا  .تسا  كانـشیدنا  میهاربا  کـنیا 
هناخ دریگب و  ار  لیعامسا  ِتسد  دیاب  نامدحبص  .تسا  كانشیدنا  میهاربا ، اّما  دنیب ؛ یم  باوخ  ار  شا  هناکدوک  ياهایور  لیعامسا 

.دنک كرت  ار 

.دـش مهاوخ  دـبا  يورهایـس  تقو ، نآ  منک ؟ هچ  درک ، لـفاغ  وـت  زا  ارم  دـنزرف ، رهم  دـیزرل و  متـسد  هظحل  نیرخآ  رد  رگا  ایادـخ !
! منک ادف  وت ، نامرف  وت و  هار  رد  مراد ، تسود  ار  هچ  نآ  ار و  دوخ  سفن  ات  هدب  تردق  نم  هب  ایادخ !

شوگ لیعامـسا  ياه  سفن  میهاربا و  ياـه  مدـق  يادـص  هب  ییوگ  دوب ، شوماـخ  زین  نامـسآ  .تفر  یم  شیپ  هب  ناـنچ  مه  میهاربا 
، دوخ ياه  مشچ  اب  هتسهآ  .درک  یم  مارآ  ار  وا  وا ، لد  رد  ییادن  دیاش  دوب ، رت  مارآ  ردپ ، لد  زا  راگنا  لیعامـسا  لد  اّما  دوب ؛ هدرپس 

.دز یم  دنخبل  ار  شردپ 

! دوب دیهاوخ  نیگهودنا  دبا  ات  امش  دوش ، هتشک  وا  رگا  .تسا  رجاه  وت و  ياه  شالت  هرمث  نیا  .تسوت  دنزرف  نیا  میهاربا !

ص:83

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا اب  هک  دوب  نآ  زا  رت  يوق  نامیا -  ردپ  میهاربا -  لد  اّما  دـش ؛ یم  هدـناوخ  میهاربا  ناج  رد  هسوسو ، هب  هک  دوب  سیلبا  يادـن  نیا 
.دتفیب هزرل  هب  اه  هسوسو 

شا هکئالم  رب  دنوادخ  زورما  .دنتسه  وا  ياه  مدق  نارگن  تانئاک ، مامت  تسا و  شوماخ  نامسآ  .دور  یم  شیپ  هب  نانچ  مه  میهاربا 
ناوت نیمز  اه و  نامـسآ  هک  يراـب  داـهن ، مدآ  شود  رب  هک  یتناـما  راـب  زار  ار و  َنوُمَْلعَت  ـال  اـم  ُمَلْعَأ  ّینِإ  زار  درک  دـهاوخ  راکـشآ 

تاهابم شیوخ  شنیرفآ  هب  دنوادخ  ات  دیایب  نوریب  دنلبرس  دنوادخ ، گرزب  ناحتما  زا  میهاربا ، دیاب  زورما  و  ...دنتشادن .  ار  شلمح 
.دهد رارق  دیع  ار  زور  نیا  دنک و 

نابزرم ریما  / قشع راگدای  ینابرق 

قشع راگدای  ینابرق 

نابزرم ریما 

تسا و قشع  هناخ  هناخ ، یتسه ، وا  ینامـسآ  يراج و  تواخـس  فطل و  نابزیم و  ياـه  تسد  تمارک  ناـمهیم  يا ، هدـمآ  ناـمهیم 
یتیدبا خیرات ، خیرات و  هرتسگ  هب  یقشع  قشع ، دوخ  هناخ ، بحاص 

.روضح هزادنا  هب 

ناغارچ ار  تیاه  مشچ  دـیاب  ییآ  یم  هک  هناخ  نیا  یناـمهیم  هب  .نتـشذگ  دوخ  زا  راـثیا ، موادـت  ندـش ، چـیه  موادـت  ینعی  روضح ،
، يراد هچ  ره  زا  يرذگب و  دوخ  زا  دیاب  یشاب ، رظتنم  دیاب  ینک ، روضح 

.یتسین هک  يا ، هدوبن  هک  يوش  ینآ  و  نت ، رب  مارحا  هراپ  ود  اب 

هدـنخ و همه  نآ  شیپ  هدـش ، شومارف  ياه  نم  زا  یـسونایقا  شیپ  روضح ، زا  ییاـیرد  شیپ  یـشاب ؟ یـسک  اـج  نآ  یناوت  یم  رگم 
زج يزیچ  ینک ، زاب  هک  ار  تیاه  مشچ  تسا ، قشع  لوا  هزات  ...هیرگ ؟ 

بلط لوا  يرذگب ، هک  ایرد  زا  هزات  و  ینیب ، یمن  ندش  وا  همه  دوخ و  زا  ندش  چیه  جاتحم  یتح ! هن  هک  ندش  یکی  ِقاتـشم  ییایرد 
.تسا

.هار لکوت  ماحدزا  نیا  و  دولخ ، راجفنا  نیا  ار ، يروبص  يابیز  هروس  نیا  تمرُح  دننک  رارکت  ات  دنا  هدمآ  همه  تسا ! یبیرغ  زیچ  ... 
يا هک  تدـناوخ  یم  وت و  زا  دـنک  یم  لوبق  ادـخ  هک  هاگ  نآ  تسابیز  هچ  و  دـنروآ ! یم  هیدـف  ناگتـشرف  هک  هاگ  نآ  تسابیز  هچ 

! يدش لوبق  هدیزگرب ،
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.ام ياه  لد  رد  رجاه  ربص  روضح  و  ام ، ياه  هرجنح  اهولگ و  رد  لیعامـسا  میرکت  ام ، ياه  سَفَن  رد  میهاربا  دـیدجت  ینعی  یناـبرق 
.ندش یکی  وت  اب  نتسویپ و  نتسر و  زا  يداش  زور  تسا ، دیع 

هب ینارون  فرـشت  نیا  رخآ  ياه  هظحل  ییوت و  الاح  يا ، هدیـشک  تسفن  رب  رجنخ  .يا  هتـشاذگ  اج  ار  تدوخ  اّما  يور ؛ یم  کنیا ،
طرـش نیلوا  میلـست ، هک  يدـیع  رد  قشع و  يانف  رد  بایرد ! ندـش  یکی  هظحل  رد  ار  ناهج  ود  ره  ياقب  وش ! ینابُرق  قشع ، رـضحم 

یم توکلم  هبترم  هب  هک  یناسنا  دـیع  دـنک ! یم  راداو  قشع  هدجـس  هب  مدـنچ  راب  يارب  ار  اه  هتـشرف  هک  يدـیع  .تسا  نآ  یناـمداش 
.درذگ یم  دوخ  زا  دسر و 

یسنوی نیسح  «/ یگدنب نومزآ  »

« یگدنب نومزآ  »

یسنوی نیسح 

...وا رگج  هراپ  وا ، لد  هویم  ینالوط ، ياهراظتنا  دنزرف  وا ، دنبلد  دنزرف  تسا و  میهاربا  نونکا 

! نک حبذ  ار  تلیعامسا  ّقح : نامرف  و 

، شکب ...زاس و  يراج  ار  شنوخ  هنب ، شیولگ  رب  دراک  راذگب ، َحبْذم  رب  ار  شرـس  ربب ، هاگ  نابرق  هب  ینابرق ، نوچ  مه  ار  لیعامـسا 
تقیقح وت و  نایم  هچ  نآ  ره  نک  ینابرق  ...ار  تلیعامسا  شکب 

، لیعامـسا نونکا ، ...نونکا  خـیرات ! نکـش  تب  يا  .دزادـنا  یم  هلـصاف  وا »  » وت و نایم  هک  ار  هچ  نآ  ره  ربب  هاگنابرق  هب  تسا ، قلطم 
! ربب هاگنابرق  هب  ار  تدنبلد  دنزرف 

لوسر يا  یکاپ ؛ ربمایپ  يا  تلاسر ؛ ثراو  يا  ادخ ؛ هدیزگرب  يا  شتآ ؛ زا  هتشذگ  يا  هدومزآ ؛ يا  دیحوت ؛ نامرهق  يا  میهاربا ؛ يا 
هاج وت ، لیعامسا  .تسا  یگدنب  نومزآ  نیرخآ  کنآ  ینشور !

.تسوت تنکم  تردق و  ترهش و  ماقم و  تیعقوم و  لام و  تسوت ،

ناـیم زا  اـت  و  ییوت ؛ لیعامـسا ، تسوت ؛ سفن  وت ، لیعامـسا  .يا  هتـسب  لد  نآ  هب  اـیند  رد  هچ  نآ  ره  تسوت و  ياـیند  وـت  لیعامـسا 
.یسر یمن  ّقح  ِلصو  هب  يزیخنرب ،

زا ار  دنزرف  هناروابان ، تایح ، بیـشن  رد  .دوبن  ندروآ  دنزرف  ناوت  ار  اراس  دوب ؛ هدیـشک  شود  هب  دنزرف  راظتنا  راب  رمع ، کی  درمریپ 
، لیعامـسا دالیم  دیـشروخ  يدـیمون ، هریت  ياهربا  ندومن  خر  راظتنا و  اه  لاس  زا  سپ  کـنیا  و  تفاـی ؛ هک  اتفگـش  و  تسُج ، رجاـه 

.دوب هداهن  وا  درس  ناتسبش  ِداهن  رد  شتآ 
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.دوب هدش  راوتـسا  دوخ  ضحم  دیحوت  رب  دنوادخ ، هدارا  اما  .خیرات  نکـش  تب  ِریزگان  ربص  هب  ادخ  يوس  زا  دوب  يا  هیدـه  لیعامـسا 
تولخ میرح  هب  میهاربا ، ناج  ات  دنتسکش  یم  اه  تب  مامت  دیاب 

.تفای یم  هار  قشع 

ار میهاربا  برطـضم  بلق  .دوب  لیعامـسا  ادـخ ، دوخ و  نایم  لیاح  رّوصت  نیرخآ  ایند ، تساوخ  نیرخآ  سْفَن ، ِتب  نیرخآ  کنآ  و 
! ردپ نک  لمع  ادخ  نامرف  هب  دنک : یم  مارآ  لیعامسا  دییأت 

.تسین شناوت  بات و  رگید  .درگن  یم  ار  لیعامسا  ياپ  ات  رس  راب  نیرخآ  يارب  .دشک  یم  هلعش  میهاربا  لاس  ریپ  نامـشچ  رد  کشا 
.دریگ یم  مارآ  شلد  دهن و  یم  مه  رب  ار  ناگدید 

نامرف ...يدنفـسوگ و  ...هاگان  هک  دنیـشن  یم  شندرگ  گر  رب  میهاربا  غیت  دهن و  یم  انم  گنـس  هتخت  رب  رـس  ادخ  حـیبذ  نیرتزیزع 
! نک حبذ  ار  دنفسوگ  هک  ادخ 

.دندوب دیحوت  تفگش  هسامح  دهاش  ناگتشرف  و  دوب ؛ هتشک  ار  سفن  لیعامسا  شیوخ ، ناج  رد  میهاربا 
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رجف ههد  زاغآ  ناریا و  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  تشگزاب 

نابزرم ریما  / ناتسمز رد  راهب 

بش .دش  یم  راشرس  رت  كاپ  ییاوه  رت و  هزات  ینوخ  زا  ام  ياه  گر  یتقو  تشادن ، انعم  امرس  دوب ؛ دیع  راب  نیا  اّما  دمآ ؛ یم  فرب 
؛ دوب يراج  نامیاه  سفن  رد  دوب و  هدـمآ  ینیـشن  هلچ  هب  ام  اب  ادـخ  .دـمآ  یم  رت  نابرهم  حبـص ، دیـشک و  یم  ياپ  حبـص  كاـخ  زا 

.دوب ادخ  ياهزور 

ینارون زور  هد  ار  دوخ  ياه  لاب  قشع ، راهب ...  یتوکلم  گنهآ  دمآ و  یم  وتـسرپ  لاب  يادص  .میدرک  ریثکت  ناتـسمز  رد  ار  راهب  ام 
ار هناخ  ریگلد  ياوه  نانز ، هدنخ  ام  دـمآ و  راهب  لصف  دـش ، دـیپس  ایند  .میدـش  زاغآ  ام  مهد ، زور  حبـص  دیـشک و  نیمزرـس  نیا  رب 

.تفرگ ارف  ار  اه  تشد  اه و  هوک  يدازآ  ناقـشاع  همزمز  دـش و  هدوشگ  قاتـشم  ياه  لد  يور  هب  انغتـسا  ياه  تشد  میداد ، نوریب 
ملاع

رـس رتوبک  نارازه  نوخ  رد  هشیر  دـندش ، یم  هتـشارفا  هک  ییاـه  مچرپ  .دـیچیپ  ینـشور  ياون  نیمز  يوس  ره  رد  دـش و  ناوـج  ریپ ،
، قیاقش زا  رپ  زبس  تشد  .دنداد  ام  دای  ار  زاورپ  هک  .تشاد  هدیرب 

دنخبل شیاه  ییابیز  مامت  هب  میدرک و  رواب  ار  ناتسمز » رد  راهب   » هزجعم .دز  دنخبل  ام  يور  هب 

یحور نام  هتسخ  ياه  ناج  رد  بالقنا ، راهب  و  ندش ، هزات  راهب  قشع ، راهب  يدازآ ، ِراهب  .میدز 

.دیمد هزات 
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ییازریم دیعسدمحم  / ایرد اب  ماگمه 

هدمآ نازابناج  ناقشاع و  لیخ  نایم  هب  يدرم  .دوب  ریبکت  مایق و  ياه  بش  اه  بش  نآ  .دوب  تداهش  هثاغتـسا و  ياهزور  اهزور ، نآ 
يرایبآ هب  ینابغاب  .دوب  ناهج  قاشع  هقلح  رس  دوخ  هک  دوب 

ناهج طاقن  نیرت  تسد  رود  رد  نآ ، ياه  لگ  رطع  دـنامب و  توارط  رپ  زبس و  غاب ، نیا  ات  دوب  هدـمآ  بالقنا  غاـب  هنـشت  ياـه  لـگ 
تیونعم میمش  هک  دوب  نینچ  و  دزاونب ؛ ار  ایند  ناگدازآ  بلق  دچیپب و 

.دروآرد ریخست  هب  ار  ناهج  ماما ، ینارون  مان  اب  بالقنا ،

ره .دوـب  هدـمآ  تملظ  ملظ و  اـب  زیتـس  هب  هک  .تسناـم  یم  یناروـن  يا  هراتـس  هب  يا  هدروـخ  هرگ  تشم  ره  اـه ، بـش  نآ  رد  يرآ ،
ار ناشنامیا  تخاس و  یم  يوق  ار  ناشاه  لد  هک  دوب  مدرم  ناـیم  رد  يدرم  .دروآ  یمرد  هزرل  هب  ار  نارگمتـس  ياـه  خاـک  يریبکت ،
هک دـندوب  هدرروآ  دوجو  هب  ییایرد  هتـسویپ ، مه  هب  ِکچوک  ياهرابیوج  نوچ  ناقاتـشم ، ِلـیخ  ـالاح  .درک  یم  راوتـسا  هوک ، نوچ 

دوخ رد  ار  ملظ  هاگتسد 

زا اه  هشیر  الاح  دوب و  هتـسکش  متـس ، ربت  اب  ار  یهاوخ  تلادـع  مایق و  ضارتعا و  ِياه  لاهن  هقاس  اه  نرق  هک  یهاگتـسد  دـیعلب ، یم 
دایرف دندوب و  هدروآ  رب  رس  یکیرات  لهج و  هریت  ياه  كاخ  قمع  زا  دندوب و  هدروخ  هرگ  مه  هب  هدش و  رادیب  دوخ  یخیرات  باوخ 

یعولطرد ار  يرگید  راهب  ات  دندیشک ، یم 

اهزور و نآ  رد  .ییایوپ  نتسر و  نتفکـش و  نامک و  نیگنر  هدنرپ و  زاوآ  لگ و  زا  دوب  راشرـس  هک  يراهب  دننیـشنب ، اشامت  هب  رگید 
زا هک  یلگنج  .دـنک  نوریب  نیمزرـس  نیا  ياهزرم  زا  هشیمه  يارب  ار  نازخ  ات  دوب  هداتفا  هار  هب  هدـنرپ  تخرد و  زا  یلگنج  اـه ، بش 

دیشوج و یم  يا  همشچ  نآ ، هشوگ  ره 

.تساخ یمرب  راهب  میرح  زا  تظافح  هب  شناوج  ياه  تخرد 

ناشخرد یّلجت  مدرم  ات  دوب  یکی  ماما  دوب و  یکی  فدـه  دوب ، یکی  هملک » ، » دوب یکی  اه  لد  هناگهد ، ياـه  بش  اـهزور و  نآ  رد 
نیا خـیرات  رد  ار  قاـیتشا  روش و  و  يردارب ، یلدـمه و  ياـهزور  نیرتروشرپ  و  دـنبایب ، دوخ  اـب  دوخ و  رد  ار  تدـحو  ياـنعم  نیرت 

.دنراذگب راگدای  هب  نیمزرس ،
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یناهارف یناچیم  يدهم  !/ يدمآ شوخ  تسا ؛ هدوشگ  اه  شوغآ 

هچ ایآ  ینارگن ؛ اما  دیآ ؛ یم  شیپ  دفاکـش و  یم  ار  اوه  هنوگچ  هک  ینیب  یم  ینک ، هاگن  هک  ار  قفا  .تسادـیپ  رود  زا  گرزب  رتوبک 
نامسآ هب  ار  شیوخ  هاگن  هقاس  کنیا  مشچ ، اه  نویلیم  دش ؟ دهاوخ 

دنهاوخ اهربا  رانک  رد  اه  هقاس  دنک ، اوجن  ار  راهب  ماغیپ  دوعوم ، ِرتوبک  ياه  لاب  زبس  میـسن  هک  هاگ  نآ  .راهب  راظتنا  هب  دنا ، هداتـسرف 
نیرت نیگنر  زا  شورفم  درک  دنهاوخ  یناتسلگ  ار  نامسآ  تفکش و 

رب ار  یگدنز  نوجعم  دـیآ و  یم  شیپ  گرزب  ِرتوبک  شود  رب  هک  دـنا  هتخود  يدیـشروخ  مشچ  رد  مشچ  هرامه  هک  اه  نادرگباتفآ 
دیشروخ تشگزاب  ناغمرا  نیا  و  دشاپ ؛ یم  ورف  نیمزرس  نیا  كاخ 

ندینـش راـظتنا  هظحل  ره  هک  يروجهم  ناقاتـشم  دـنا  هداتـسیا  تُشپ  رد  تُشپ  .دـنا  هتـسب  نیذآ  ار  هاـگدورف  قوش ، ياـهدایرف  .تسا 
.دنک یم  ناشبات  یب  امیپاوه ، يادص 

شـشوک هچ  و  دنامب ! هتـسب  هاگدورف  ياهرد  رگا  هک  ياو  .تسا  ندنک  ناج  لاح  رد  زونه  اّما  ریپ ، توبکنع  رکیپ  ياه  هراپ  هّکت  و 
هک نآ  یب  هداد  ورف  شیپ  اه  لاس  زین  ار  شیاه  سفن  نیـسپاو  هک  یتوبکنع  دبنج ! یم  توبکنع  ندـب  رد  زونه  هک  تسا  یکحـضم 

ياج رب  نانچمه  گرزب ، يرتوبک  ياـه  لاـب  ناـفوت  شّرغ  لـباقم  رد  دـناوتب  هک  تسا  توبکنع  مادـک  اـّما  .دـشاب و  هدرک  یمدزاـب 
!؟ دنامب

رابنا نانوچ  کنیا  هک  رهم -  هب  رس  رکب و  قایتشا  همه  نآ  ِموجه  رد  .دنیـشن  یم  نیمز  رب  نینهآ  هدنرپ  دوش و  یم  هدوشگ  هاگدورف 
یم راظتنا  ار  شیاه  مدق  كانـشطع ، هنـشت و  اه  لاس  هک  دراذـگ  یم  ینیمزرـس  رب  ياپ  ناوج ، يدرمریپ  دـنا -  هدـش  رجفنم  یتوراب 

.تسا هدیشک 

هب حاورا  همه  نآ  هتخیر و  نیمز  رب  ياه  نوخ  همه  نآ  خـساپ  وت ، تشگزاب  هک  یتشگزاب  شوخ  درمریپ ! تسا ، هدوشگ  اـه  شوغآ 
اهرهش همه  ياه  نابایخ  و  دنک ؛ فیرعت  هنادازآ  ار  شیوخ  گنر  خرـس  تارطاخ  دناوت  یم  هلاژ  نادیم  کنیا  .دوب  هتـسویپ  نامـسآ 

.دننک نّیزم  يدیهش  عیفر  مان  هب  ار  دوخ  دنناوت  یم  کی  ره  هک  دنداش 
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نیا يارب  ار  يدازآ  هک  ییاهدایرف  دـنوش ! هفخ  ناهنپ  ياه  ضغب  قمع  رد  اهدایرف  نآ  تشاذـگن  وت ، تشگزاب  هک  یتشگزاب  شوخ 
.تفرگ دهاوخ  انعم  يدازآ  نادیم  کنیا  سپ  دیشک ؛ یم  هرعن  موق 

نیا ياه  هرهچ  همه  رب  ار  اهدـنخبل  میقتـسم  رطـس  تسکـش و  دـهاوخ  ار  اه  مخا  هدـش  مخ  ّطخ  وت ، تشگزاب  هک  یتشگزاـب  شوخ 
 ... يدمآ شوخ  درمریپ ! تسا ، هدوشگ  اه  شوغآ  درک ! دهاوخ  قلخ  نیمزرس 

يدمحا ناخ  دوواد  «/ البرک ضرا  لک  »

« البرک ضرا  لک  »

يدمحا ناخ  دوواد 

(11 دعر :  ) ْمِهِسُْفنَِأب ام  اورِّیُغی  یّتَح  ٍمْوِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللا ال  َّنِا  »

هیلع نیـسح  ، » هملک .درک  یم  همزمز  شیوخ  رد  ار  تفگـش  يزار  شنامـشچ  دوب و  هدروآ  ناـمیا  هملک »  » خرـس حور  هب  شناتـسد 
هدش رو  هلعش  هدیسر و  تدحو  هملک  هب  هک  يا  هدیهر  عمج  .دش  سلجم  هام  دیـشخردب و  هک  يا  هراتـس  هّللا ، حور  و  دوب ؛ مالـسلا »

.دوب هدز  هنادواج  یحرط  ار  اه  مشچ  هک  يزار  تداهش  و  دوب ؛ هّللا  حور  مالک  وحم  دوب ،

يدرم تساوخ و  یم  هنز  شتآ  ناریا  .دزورفیب  شتآ  هک  مرگ  نانچ  نآ  هن  اه ، هنیـس  دوب و  التبم  دـیدش  یـشزرل  هب  زونه  اـه  تسد 
هقر اب  نامکیرات  يامنرود  هب  دریگب و  ار  ام  ناتـسد  تسناوت  یم  یـسک  هچ  .دـیامنب  هار  نازورف ، یعمـش  نوچ  دزورفیب و  هلعـش  هک 

؟ هّللا حور  مالسلا -  هیلع  نیسح  كاپ  هلالس  زج  هملک ، مالک  راگدنوادخ  زج  دشخبب ، دیما 

هدـنبوک مشخ  اهدایرف و  شرغ  اه ، ماگ  شبنج  اـب  زج  رییغت  هدرپس و  ناـمدوخ  ناتـسد  هب  ار  تشونرـس  دـنوادخ ، هک  تسناد  یم  وا 
.دراذگب هیاپ  ار  ییاهر  ات ، تشاذگ  تسد  متس  ندوبان  رب  شرگ ، نشور  ياه  هلعش  اب  دیرغ و  دز ، دایرف  سپ  .دوش  یمن  زاغآ 

ِّقح هب  نایاپ  هدیپس ، تسا و  ملظ  راظتنا  رد  ریزگان ، ماجرف  هک  نیا  نتـسناد  نتـسناد ؛ زاغآ  رواب ، زاغآ  دوب ؛ ییانـشور  زاغآ  رجف »  » و
.یکیرات

.البرک بنیز و  نیسح ، هب  دروآ و  نامیا  تداهش  هب  هرابود  نامناتسد  هک  دوب  رجف  اب 
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تفرگ رگ  دش و  ریگ  همه  دیچیپ ، ادـص  و  البرَک » ٍضرَا  ُّلُک  اروشاع َو  ٍموَی  ُّلُک  : » دز دایرف  یـسک  هک  ایوگ -  دوب -  رجف  موقلح  رد 
هک یتلم  هک  ارچ  (1) ؛ دنک ام  بیصن  ار  ندوب  ات  داتفا  ناگدنوش  دوبان  ناج  هب  و 

اب دشاب ، هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یتلم  .دنک  یگدنز  دناوت  یمن  ملظ  اب  زگره  دسرب ، تداهش  رواب  هب  دشاب و  هتـشاد  ار  نیـسح 
.دیآ یمن  رانک  یکیرات 

.تسین دـناد ، یم  دوخ  ثاریم  ار  هسامح  هک  گرزب  وت  نوچ  یمان  هتـسیاش  گرم  يا و  هدوبن  خـیرات  راـنک  رد  وت  نطو ، يا  کـنیا 
ریگب الاب  ار  ترس  لابب ! دوب ، هدرک  قشم  نیسح  نوخ  یخرس  اب  هک  هّللا  حور  هب  تنادنزرف ، هب  ریگب و  الاب  ار  ترس  نک ، راختفا  سپ 
اب هک  يا  هتفخ  نوخ  هب  ناشووایس  مان  زا  تسا  رپ  هک  یقفا  تدنلبرس ، هشیمه  قفا  زا  ییانشور ، ندیمد  هب  رجف ، هب  نک  تاحابم  و 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  سک  نآ  يارب  هک  ارچ  دننک ؛ یم  یگدنز  البرک  رد  دنا و  هتـسب  نامیپ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ربکا » یلع  »
.تساروشاع نامز  ره  البرک و  اج  همه  دنک ، رواب  دسانشب و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / يدازآ شخبدیون 

يدازآ شخبدیون 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

! دمآ یم  اّما  تشاد ؛ ریخأت  دنچ  ره 

هیلع شموصعم  رابت  هب  اجتلا  اب  ات  دـمآ  یم  دـناشنب ! اه  بل  رب  ار  تاولـص »  » راهب ناتـسمز ، رد  اـت  راـظتنا  اـه  لاـس  ِسپ  زا  دـمآ ، یم 
! دناوخب ارف  يدازآ »  » ینشور هب  ار  شوماخ  ياهدنخبل  ات  دمآ  یم  دوش ! یهلا  ماکحا  رارقتسا  ِشخبدیون  مالسلا ،

هب ار  ناوج  ریپ و  هاگن  ات  دـمآ  یم  دزومایب ! شیوخ  تّما  هب  ار  دیـشروخ » عولط  هب  مارتحا  «، » راظتنا  » ِزور نیـسپاو  يارب  اـت  دـمآ  یم 
! دنک انشآ  شیاین ، ياه  هتسدلگ 

! دنک انعم  یمالسا » يروهمج   » بتکم رد  ار  يدازآ » لالقتسا و   » موهفم ات  دمآ  یم 

! دناسانشب هدز ، نایصع  ناهج  نیا  هطقن  هطقن  هب  ار  تداهش »  » بتکم ات  دمآ  یم 
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! دیاشگب يرواب  دوخ  ياه  بادرم  هب  يرابیوج  مالسلا » هیلع  هّللا  لآ  هقف   » سونایقا زا  ات  دمآ  یم 

! دیامن حاتتفا  جع ») ) رصع یلو  ترضح   » ِیمان مان  هب  ناهج ، رد  ار  راظتنا » هارگرزب   » نیلوا ات  دمآ  یم 

! درادرب نامأوت  رابکتسا » قافن و   » هرهچ زا  هدرپ  ات  دمآ  یم 

! دنک فوطعم  مالسا » ناهج  هدنپت  بلق   » هب ار  ناهج  ياه  نیبرود  هاگن  ات  دمآ  یم 

دنکارپب اه  لد  ياضف  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  رب  تاولص  رطع  شمان ، ات  دمآ  یم 

هب راّفک  ات  دـمآ  یم  دـنروایب ! نابز  رب  ریبکت ،»  » نزو مه  ار  شمان  دـنریگب و  تفلا  شا  یناحور  ابیز و  هرهچ  اـب  اـه  لد  اـت  دـمآ  یم 
! دنراذگب مارتحا  شناربهر »  » مارم مان و  هب  دنروایب و  نامیا  مالسا »  » تمظع

! دنک لدب  یگدازآ  تّزع و  دایرف  هب  ناهج ، ماب  رب  ار  عّیشت »  » ِّتیمولظم ياون  ات  دمآ  یم 

و دشاب ! جع ») ) يرکسع نسحلا  نب  هجح  ترضح  ، » ناهج ناگدز  بش  یجنم  تلادع » نیتسار  دنزرف   » ِروهظ رب  یتراشب  ات  دمآ  یم 
! دریگ رخسمت  هب  ار  شا  یلاشوپ  تردق  رابکتسا و  رهاوظ  مامت  ترضح ، ینابیتشپ  اب 

رگایحا ناتسناغفا ... ، نمی و  هرتیرا و  ات  ینسوب  زا  ینسوب ، ات  نانبل  زا  نانبل ، ات  ناریا  زا  ات  دمآ  یم 

! دشاب مالسلا  هیلع  يولع  لالز  ياه  هشیدنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  بان  میلاعت 

هب نآرق ،»  » یحو مالک  ِینامـسآ  تمظع  اب  هارمه  ار ، هفیحـص »  » ياه شیاین  لالز  و  ار ، هغالبلا » جـهن   » ّتیمولظم دایرف  اـت  دـمآ  یم 
! دناسرب نایناهج  مامت  شوگ 

! دنک يربهر  شا ، « يوسوم  » تیارد اب  ار  یمالسا » تدحو   » شیامه ناوخارف و  ات  دمآ  یم 

! دراپسب هظفاح  هب  هشیمه  يارب  ناهج ، خیرات  ار  ینیمخلا » يوسوم  هّللا  حور   » مان ات  دمآ  یم 

! دابم اه  یتساران  هب  هدولآ  شگنسنارگ ، هار  داب و  مالس  دورد و  نیرق  شا  یتوکلم  حور 

یمّرخ هفطاع  / قیمع ییاه  مشچ  اب 

قیمع ییاه  مشچ  اب 

یمّرخ هفطاع 

ار مالسلا  هیلع  میهاربا  هصق  هک  یناتسد  اب  تسا ، هدرک  توهبم  ار  ایند  هک  ینامشچ  اب  بیجن ، هداس ، مارآ ،
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یلدنص يور  تقیقح ، كرد  يانخارف  هب  يا  هشیدنا  و  نامسآ ، تعسو  هب  یلد  اب  دنک ، یم  رارکت 

زا یجاوما  دزادنا ، یم  شود  يور  ار  شا  یگداس  يابع  دنیشن ، یم  نیمز  يور  امیپاوه  .تسا  هتسشن 
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.دهد دنویپ  تیعمج  لیس  هب  ار  وا  ات  دوش  یم  یُلپ  امیپاوه  ياه  هلپ  دنشک ، یم  راظتنا  ار  وا  هدوشگ  ياه  شوغآ  قاتشم و  ياه  لد 

ار ناگتـشرف  قوش  کشا  .دهد  یم  لگ  شیاپ  ریز  نیمز  دیآ ، یم  نییاپ  هک  اه  هلپ  زا  یگـشیمه ؛ راقو  نامه  اب  بیجن ، هداس ، مارآ ،
ياهزرم مامت  شلـالز ، ياـه  هعـشا  هک  تسا  یباـتفآ  شیامیـس  .دـنازرل  یم  ار  لد  هک  تسا  يزار  شیاـه  مشچ  رد  .دـید  دوش  یم 

.ددرون یمرد  ار  ناسنا  كاردا 

.دنوش یم  عمج  شدوجو  عمش  درگ  وا ، مالک  هنـشت  شنارای  .دشک  یم  راظتنا  ار  وا  ياه  مدق  تساه  لاس  مالـسلااهیلع  ارهز  تشهب 
ذوفن ناسنا  ناج  حور و  قمع  ات  دـشک و  یم  شتآ  هب  ار  اه  لد  وا  تاملک  هداس  نحل  .دوش  یم  كّربتم  شیاـه  سفن  رطع  رد  اـضف 

، قیمع ياه  مشچ  ذوفن  اب  هک  يدرمربا  .دنک  یم 

زاجعا اب  هک  يدرم  ربا  .درک  نوگرگد  ار  خیرات  شنیدالوپ  مزع  اورپ و  یب  لد  هداس ، ياه  هژاو 

.درک رـشتنم  دالوف  نهآ و  رـصع  ناسنا  ماشم  رد  ار  ادـخ » هداس  يوب   » دـیروش و نردـُم  تیلهاج  رب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  يدّـمحم 
دنویپ مه  هب  ار  تلم  هدارا  ياه  هکت  هک  يدرمربا  .درک  هدـنز  ار  ناسنا  هتفر  شزرا  هک  يدرمربا  .تسوا  رادـماو  خـیرات  هک  يدرمربا 
هناسفا مامت  هک  دـش  يا  هروطـسا  ینیمخ  مان  اب  ناریا  .درک  انب  فرـش  ّتیثیح و  ياهزرم  رب  لالقتـسا  يدازآ و  سنج  زا  يّدَـس  دز و 

.دودز اهدای  زا  ار  خیرات  یسامح  ياه 

یناخ میرک  هزمح   / رون هعیلط 

رون هعیلط 

یناخ میرک  هزمح 

َْکیَلَع ُمالَّسلا  دش : نیذآ  کشا  سوناف  هب  هدید  ره  قاور  يدیـسر ، مایق  لها  ياه  لد  دابآرهم  هب  يدـمآ و  رون  جدوه  اب  هک  يزور 
...ِهّللا َحوُر  ای 

ییانشور و درک و  زاغآ  هرابود  یعولط  راظتنا  یبآ  نامسآ  رد  دیما  دیپس  ياه  هراتس  يدمآرب ، نامارخ  قایتشا ، قرشم  زا  هک  يزور 
ياه هرجنپ  ناتسمز ، هماگنه  رد  .دیبات  اه  هدید  ساملا  زا  رون 

زا هدنکآ  یناتسد  اب  تضهن  نادهاجم  بالقنا و  نادنزرف  .دش  هدوشگ  ناراهب  میسن  يوس  هب  تفوطع 

دیشروخ لابقتسا  هب  دندیلاب و  يدازآ  مسوم  زاغآ  هب  هوک ، هوکش  هب  ییاه  ماگ  دیپس و  ياه  سای 
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زا .دنکآ  قشع  هلغلغ  نامنیمزرس  هرتسگ  رد  ناینامسآ  يادص  .دندمآ  ریبک  ینیمخ  تما ، تیاده 

.دش هدیشک  تدارا  نامک  نیگنر  ادخ ، حور  رهم  دنسم  ات  اه  هناخ  اه و  هچوک 

.دروآ يراگتـسر  ییانـشور و  نامنهیم  هب  هتفرگ ، ارف  مایق  سدـق و  هلاه  ار  شیابیز  يامیـس  هک  رـصع  باتک  هژاو  نیرتابیز  ینیمخ ،
لوسر دیپس  نییآ  ات  روضح  هسامح و  ریما  رهد و  رهم  نآ  دمآ 

.دنادرگرب نامروشک  نامسآ  هب  ار  راختفا  تزع و  باتفآ  دنادرگ و  هدنز  ار  اروشاع  خرس  هسامح  و 

هرامه يارب  نمهب  مهدزاود  کنیا  تسا و  ینیمخ  يابیز  مان  دبا ، ماش  ات  تضهن  هاگپ  زا  ناگتـسراو  هقلح  رکذ  تبحم و  ثحبم  زار 
.دش دهاوخ  راگدنام  نامیاه  بلق  هفیحص  رد  خیرات 

ناج حول  رب  ینیمخ  يابرلد  يامیـس  رگ  هراظن  یگنادواـج و  قفا  رد  رون  رجف  هعیلط  تساـم ، رادـیاپ  تزع  زاغآرـس  نمهب  مهدزاود 
.تسام ياه 

! تفارش لضف و  نیا  داب  كرابم  دالیم و  نیا  داب  هتسجخ  سپ  تسا ؛ نمهب  مهدزاود  ام  تّما  تفارش  لضف و  زورداز 

فادن هبیط  / تسا یسدقم  ددع  هدزاود 

تسا یسدقم  ددع  هدزاود 

فادن هبیط 

لح وت  بلق  سونایقا  رد  تساوخ  یم  هک  ناـشورخ  دوب  هدـش  ییاـیرد  ناریا  .دـناسر  یم  هاـگدورف  هب  ار  شدوخ  جوف  جوف  تیعمج 
.دنک دصر  هرابود  اه  لاس  زا  سپ  ار  هراتس  نیرت  مهم  دهاوخ  یم  هک  یّمجنم  نوچ  مه  درک  یم  هاگن  ار  نامسآ  اه  مشچ  .دوش 

.دوب هدش  نیئزت  مدرم  ياه  لگ  هتسد  اب  اه  نابایخ  .دیپت  یم  زاس  تشونرس  هعقاو  نیا  راظتنا  رد  هظحل  ره  هک  دوب  هدش  یبلق  ناریا 

دوخ هب  ار  هظحل  نیرتدازآ  ییوگ  هک  دیشک  یم  سفن  كاپ  ردق  نآ  نامسآ  .دیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  رادید  نیا  روش  زا  نیمز 
کی یتح  تقاط  راگنا  مه  اه  هبرقع  .دناسرب  دوخ  قیاقد  نیرخآ  هب  ات  دنار  یم  رت  بقع  بقع و  هب  ار  متـس  نارود  نامز ، .دـنیب  یم 

همه زیچ و  همه  .دنتشادن  ار  هقیقد 

تاظحل نآ  هب  .دناسرب  دوعوم  هظحل  هب  ار  دوخ  رتدوز  تساوخ  یم  سک 

ص:94

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاهر هظحل  سونایقا ، هب  ایرد  نتسویپ  هظحل  شنادیرم ، اب  ریپ  کی  رادید  هظحل  یندنام ، دای  هب  تاظحل  نآ  هب  هوکشاب ،

.تبرغ يرود و  ياه  لاس  ندیسر  نایاپ  هب  هظحل  اهریجنز ، نتسکش  هظحل  ناگدنرپ ،

.تیاویش مالک  نآ  اب  تا و  یگشیمه  تهبا  نامه  اب  تذفان ، هاگن  نآ  اب  يدمآ  وت  يرآ ،

یمن نامیا ! رـسارس  يا  یکاپ ؛ رـسارس  يا  .میتفای  تدوجو  مامت  رد  ار  یکاپ  میدید و  تا  یگدـنز  مامت  رد  ار  ادـخ  دـنلب ، حور  يا 
مه ار  وت  یتردق  هچ  و  درمـش ؟ چیه  ترظن  رد  ار  سرت  ییورین  هچ  يدرک ، یم  زاورپ  ادـخ  نامـسآ  رد  مارآ  هک  يا  هظحل  نآ  مناد 

روضح اهنت  دندرک و  یم  وت  میدقت  ار  ناشکـشا  ياهدیراورم  مدرم  جوف  جوف  زور  نآ  دناسر ؟ هنایـشآ  هب  لابکبـس  يا  هدـنرپ  نوچ 
.دوب قایتشا  همه  نیا  خساپ  وت ،

اه نیا  يرآ ! .يدوب  تدوخ  شیاه  لگ  نابغاب  هک  یتشاذگ  یم  یناتـسوب  رد  مدق  يدمآ ؛ نییاپ  امیپاوه  ياه  هّلپ  زا  نابرهم  مارآ و 
نیا هدـنیآ  دـیما و   » هک دنتـسه  یناناوج  نامه  اه  نیا  .دنـسانش  یمن  اپ  زا  رـس  هنهرب  ياپ  اب  زورما  هک  دـنا » هراوهگ  رد  نارای   » نامه

«. دنروشک

يرافص هرینم   .../ ظفاح ادخ  مّکحت  درس  ياه  هلیم  يا 

 ... ظفاح ادخ  مّکحت  درس  ياه  هلیم  يا 

يرافص هرینم 

هایس ياهربا  تشپ  زا  دیشروخ  دیرگ ، یم  ار  شا  هدش  رابنلت  ياه  هدقع  ناریا  نامـسآ  .دنهد  یم  هلاس  هدزناپ  راظتنا  يوب  اه ، هچوک 
تخاس دـهاوخ  دابآ  هک  تسا  ینابرهم  يامیپاوه  راظتنا  رد  داـبآرهم  دـننز ، یم  هشیمه  زا  رتدـنت  اـه  ضبن  دـیآ  یم  نوریب  دادبتـسا 

.ار هدز  متس  رهش  یناریو 

.دننک یگدنز  دازآ  سیلبا ، دادبتسا  ناینادنز  ات  دیمد  دهاوخ  رهش  ناج  یب  دبلاک  رد  هک  تسادخ  حور  دیآ ، یم  هک  يدرم 

، تشاد دهاوخن  ار  زبس  ياه  هفوکـش  ندرک  دگل  تأرج  ییاپ  چیه  رگید  تسین ، یناطیـش  ياه  سیدـنت  ياج  بالقنا  نابایخ  رگید 
هب ار  باتفآ  هنوگ  ندیشارخ  تراسج  يا  هجنپ  چیه  رگید  درک ، دهاوخن  تأرج  ار  دیشروخ  هرهچ  هب  ندز  یلیـس  یتسد  چیه  رگید 

.داد دهاوخن  دوخ 

دادبتسا ياه  هلق  هک  یسک  باتفآ ، رابت  زا  يدرم  دازآ  یتقو  دش  دهاوخ  یگدازآ  نیمزرس  ناریا  و 
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يروهمج ات  دروآرد ، زازتها  هب  لالقتسا  هلق  زارف  رب  ار  يدازآ  مچرپ  دنا ، هدش  شتبالص  لامیاپ 

.دنیشن رمع  هب  يدازآ  هار  ياه  نوخ  ناتسلگ  زا  یمالسا 

، دنک باذم  ار  مکحت  ياه  بطق  ات  دبات  یم  باتفآ  خیرات ، نامسآ  نیرت  يربا  رب  دنارتسگ  یم  هرهچ  باتفآ  و 

یم باتفآ  دنزاسن و  کیرات  اهربا  یهایـس  ار  ناریا  نامـسآ  ات  دبات  یم  باتفآ  دنریگب ، هشیر  بالقنا  ياه  هناوج  ات  دبات  یم  باتفآ 
 ... . ات دزو 

يا دـیدز ؛ مخز  زبس  ناتخرد  ندـب  رب  هک  يا  هلاس  رازه  ود  ياهریجنز  يا  مکحت ؛ درـس  ياه  هلیم  يا  ناـشن ؛ سیلبا  ياـه  مشچ  يا 
لیس هک  ییاهربا  يا  دیدیشارخ ؛ ار  اه  هناوج  تروص  هک  ییاه  هجنپ 

.تسامش نایاپ  هطقن  کنیا  دیزاس ؛ دابآ  بارخ  ار  ام  رهش  ات  دیتخیر  ورف  ار  متس 

.مینک حتف  ار  نارامج  ریپ  ياه  نامرآ  هّلق  ات  قشع  زا  يراب  هلوک  اب  میور  یم  ام  کنیا 

ییازریم دیعسدمحم  / ینامسآ درم 

ینامسآ درم 

ییازریم دیعسدمحم 

ضبن الاح  .تسا  هدرک  رارق  یب  ار  قشاع  ياه  لد  مامت  شا -  یگداـس  همه  اـب  ربخ -  نیا  .دـیآ  یم  ناریا  هب  ینامـسآ  يدرم  زورما 
.دنز یم  رتدنت  اه  تعاس  مامت 

ياـه لاـهن  هک  تسین  بیجع  .دـنراد  راـهب  تـمارک  شیاـه  تـسد  ناراـب و  شنامـشچ  هـک  يدرم  دـیآ ؛ یم  ناریا  هـب  يدرم  زورما 
همه هک  تسین  بیجع  .دنـسرپ  یم  ناشیاهردام  اهردـپ و  زا  ار  ینارون  ياقآ  نیا  مان  دـننک و  یم  يرارق  یب  ردـق  نیا  غاب ، لاسدرخ 

توخر هک  تسا  ینافوت  درم ، نیا  نتـشگزاب  .دنـشک  یم  راظتنا  ار  درم  نیا  ندـمآ  دـنا و  هدرک  زِک  اه  ماب  ِبل  رب  رهـش ، ياـهرتوبک 
، دبوشآ یم  ار  بادرم 

.دروآ دهاوخ  مهارف  ار  دنوادخ  راهب  نیرتزبس  روهظ  همّدقم  دنار و  دهاوخ  نوریب  نیمزرس  نیا  زا  ار  زییاپ  هک  ینافوت 

ثم شمان ، دش و  دهاوخ  باق  نیمزرس ، نیا  يادرف  ناکدوک  هظفاح  رد  وا  سکع  هک  يدرم 

.دنام دهاوخ  ناهج  ناگدازآ  ِلد  رد  هنیس  هب  هنیس  نشور ، يزار 

ص:96

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


ینامسآ يدرم  .دزاس  رارقرب  یهلا  تعیرش  هیاپ  رب  ار  یعقاو  طسق  و  دگنجب ، تلادع  يارب  ات  دمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  هب  هک  يدرم 
اب رهـش ؛ ياه  هناخ  ِکچوک  ياه  ضوح  ِلد  رد  هام  ِسکع  ِنداـتفا  ِیگداـس  هب  درک ، ریخـست  یگداـس  هب  ار  اـم  مدرم  ياـه  لد  هک 

یتقادص دوبن ، یندرک  رواب  هک  یتقادص  عضاوت و 

يدرم .دش  یم  لدب  اهریشمش  نیرتزیت  هب  تخیمآ و  یم  تحارص  اب  ادخ ، نانمشد  اب  ییور  رد  ور  هک 

ینیمزرس مدرم  يارب  یلدمه  تدحو و  روآ  مایپ  ات  دوب  هدمآ  و  تخیر ، یم  مّسبت  مالس و  شنابل  زا  هک 

نارازه راید ، نیا  نادرم  زا  هک  يدرم  .دـندوب  هتفر  تراسا  هب  نارگرامعتـسا  ناـیوگ و  روز  ياـه  همکچ  ریز  رد  اـه  لاـس  هک  دـشاب 
.دنروآرد زازتها  هب  ملاع  رد  ار  یگدازآ  تّزع و  قریب  ات  تخاس ، دیهش 

یم هک  يدرم  دنریگب ، نشج  ار  درم  نیرت  يراهب  ندمآ  ات  دنا  هدرک  شرف  خرس  ياه  لگ  اب  ار  اه  نابایخ  اه و  هچوک  مدرم ، زورما ،
.دشاب هدز  هم  نیمزرس  نیا  کیرات  خیرات  نادرگ  قرو  دهاوخ 

لگ نان و  زا  ار  مدرم  نیا  یلاخ  ياه  هرفـس  داد و  دـهاوخ  رییغت  دوعوم ، ياـهزور  نیرت  نشور  تمـس  هب  ار  ناـمز  ریـسم  هک  يدرم 
.درک دهاوخ  راشرس 

شمان هب  هاگره  هک  يدرم  .دراد  تشاد و  تسود  ار  ام  همه  هک  ینابرهم  ياقآ  .تسام  راید  ناـکدوک  ماـمت  ناـبرهم  ردـپ  درم ، نیا 
.تسام اب  هراومه  هک  يدرم  .دهد  یم  ار  ام  خساپ  مییوجب ، لّسوت 
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مالسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

نمهب 1382  17

هجح 1424 يذ   15

Feb. 6  . 2004

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تیاده هراتس  نیرت  نشور 

اه ناتسوب  غاب و  دییارایب  ار ؛ ناتاه  هچوک  کنیا  دییارایب  دینیچب ! اه  ینیـس  رد  ار  خرـس  ياه  بیـس  دیروایب ، دنپـسا  دوع و  بالگ و 
ياه لگ  رطع  اب  ییارایب  يداـش ! ِیبآ  ياـه  هیآ  فطل  هب  اـه ؛ مّسبت  دـنخلُگ  هب  ، دـییارایب ار ؛ رواـب  زبس  هشیمه  ياـه  لد  دـییارایب  ار !

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

! یهلا راونا  يافرژ  زا  دیآ  یم  یسک  هنییآ ! يوس  نآ  زا  دیآ  یم  یسک 

تلاسر يابع  دیآ ، یم  تیاده ! نشور  هشیمه  غارچلچ  دیآ ، یم  تیالو ؛ راونا  تقادص  دیآ ، یم  تماما ؛ راگدنام  ِهوکُـش  دیآ ، یم 
.یناشیپ رب  تدابع  رون  لد و  رد  تداهش  روش  بل ، رب  تمارک  دورس  فک ، رب  تلادع  ریشمش  شود ، رب 

تواخـس و  بل ، رب  مالـسلا  هیلع  اضر  مّسبت  هرهچ ، رب  مالـسلا  هیلع  مظاک  تباجن  ناج ، رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  تقادـص  دـیآ ، یم 
ارف تیاده ، رون  زا  یناشکهک  ات  دیآ  یم  .دش  دهاوخ  نانیکـسم  نیتملا  لبح  هشیمه  يارب  هک  یتسد  تسد ! رد  مالـسلا  هیلع  دـمحم 

.دزورفیب هار ، ناگدرک  مگ  هار 
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.دشورفب رخف  یهانتی  توکلم ال  هب  شا ، ینارون  دوجو  اب  نیمز  ات  دیآ  یم 

زا یشوغآ  اب  دیآ  یم  دشاب ! لامک  تیاغ  ار  نافراع  و  تاجن ، ِتداعس  ار  ناقـشاع  افـش ، ار  نادنمدرد  هانپ ، ار  ناهانپ  یب  ات  دیآ  یم 
هنیدـم  » ات مّسبت ، ياه  لگ  زا  یـشوغآ  اب  دـیآ  یم  .دریگ  مارآ  اه  ناج  ماشم  شدای ، مان و  هب  لّسوت  اـب  اـت  تشهب ، ياـه  هچوک  رطع 

.دوشهلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رطع  زا  هدنکآ  هرابود  یبنلا »

لابب دوخ  هب  .يا  هدروآ  ینامهیم  هب  ار  دیـشروخ  هک  لابب  دوخ  هب  کنیا  تدالو ! زبس  ياه  هظحل  داب ، تکرابم  داب ! تکرابم  هنیدـم !
.تسوت نامهم  نامسآ  مامت  کنیا  هک 

رخف تیادـه ، ماما  يا ، هتفرگ  ناماد  هب  هک  ار  یـسک  .درب  یم  کشر  وت  ياهب  نارگ  كاخ  هب  شرع  کنیا  هک  لاـبب  دوخ  هب  هنیدـم !
! هّللا ءایلوا  مامت  راختفا  نامدرم و  رورس  تسا ؛ مالسلا » هیلع  یقنلا  دمحم  نب  یلع  ، » ناکما ملاع 

؛ ناـمیتی لد  شمارآ  ناـبیرغ ؛ لد  ِزاون  تبرغ  و  تساـتمه ؛ یب  یتسه ، ماـمت  رد  هک  ار  يرهوگ  يا ، هتفرگ  ناـماد  هب  شوخ  هنیدـم !
! تسا نادنمدرد  هدید  غورف  و  ناهانپ ؛ یب  هنیس  زورف  تولخ 

برغ قرـش و  ات  اّرماس »  » زا شا  یهلا  راونا  هک  يدیـشروخ  يا ، هتفرگ  ناماد  هب  ار  رثوک »  » هموظنم زا  يدیـشروخ  راب ، رگید  هنیدـم !
.دش دهاوخ  نومنهر  يراگتسر  هب  ار  تداعس  قیرط  ناگدنامرد  دنکفا و  دهاوخ  هیاس  ملاع 

! داب تمالس  مالسلا ! هیلع  نسحلابا  ای  ناج ! الوم 

! میرب یم  رس  هب  ادخ  دای  اب  هک  يا  هظحل  ره  داب ، تمالس 

! مالس تونق و  رد  دوجس ، عوکر و  رد  دّهشت ؛ رکذ و  رد  داب ، تمالس 

«! نمحرلا  » و ردق ،»  » ياه هظحل  رطع  رد  رثوک ،»  » و سی »  » رد لیمُک ، لّسوت و  رد  داب ، تمالس 

زارفارس مینیمز ! نامدرم  نیرتزارفارس  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  امش  هیاس  رد  میـشک و  یم  سفن  هک  يا  هظحل  هظحل  رد  داب ، تمالس 
! ناور حور و  یلالز  و  ناج ، مسج و  ِیکاپ  زا 

هک يا  هظحل  و  دز ، تمدق  رب  هسوب  هنیدم ،»  » كاخ هک  يا  هظحل  رب  دنوادخ  دورد  مالـس و  مالـسلا ! هیلع  دمحم  نب  یلع  ناج ! الوم 
! تفرگ شوغآ  رد  ار  تفیرش  نت  اّرماس »  » تبرت

، ار تا  ینامـسآ  ناتـسآ  ناگدنمرـش  اـم  یهلا ، برق  ناتـسآ  رد  دـش و  یهاوخ  ثوـعبم  راـب ، رگید  هک  يا  هظحل  رب  دـنوادخ  دورد 
! درک یهاوخ  تعافش 
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ییاوه يورین  زور 

هراشا

هبنش کی 

نمهب 1382  19

هجح 1424 يذ   17

Feb. 8  . 2004

مادقا ینارماک  دمحم  / نالد اهر 

! ینامسآ نالد  اهر  يآ  مالس ،

.دیا هتسیرگن  یهانتمان  تفاطل  رب  دیا و  هتسیز  جوا  رد  هک  امش  هب  مالس 

نآ زا  يدنلب  راختفا ، تسه و  تماهـش  ات  داب و  رارقرب  امـش  هوکـش  زاورپ ، تسه و  نامـسآ  ات  هدـنیاپ ! ناتمان  داب و  هدـنخرف  ناتزور 
! داب امش 

امـش دید  قفا  رد  هک  نامز  نآ  دزادـنا ، یم  نینط  اه  مشچ  هاگ  حبـص  رد  ناتلاب ، نینهآ  ِناگدـنرپ  ياسآ  دـعر  شّرغ  هک  ماگنه  نآ 
، نامرظتنم مشچ  زا  هدیشک ، کلف  هب  رس  ياه  هوک  تشپ  رد  ندز  مه  رب  کلپ  کی  رد  هک  نامز  نآ  تداهش ، تسا و  تماهـش  اهنت 

.هدوب لد  دازآ  ناگدنرپ  ِنآ  زا  نامسآ  هدوب ، ات  هک  داب ، امش  اب  ادخ  فطل  دیوش ؛ یم  ناهنپ 

دوب هدش  هتخود  امش  ِنوگ  نامسآ  ياه  مشچ  ینابرهم  رب  یناریا  ناریا و  زیمآرورغ  هاگن  هک  نامز  نآ 
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يا هسامح  هسامح ، دیدیرفآ و  راختفا  دنتشاد ؛ رظن  ریز  ار  امش  راثیا ، تبقارم  ياه  جرب  مامت  و 

.تساجرباپ هشیمه  نامسآ  نوچ  هک 

یبآ نامـسآ  رد  ندـمآ  رد  زاورپ  هب  هشیمه  ناتیوزرآ  دوب و  نتـسیز  هنوگچ  ناتیگدـنز  ِمسر  هار و  هک  داب  امـش  هب  هراـبود  یمـالس 
.ناریا

! هتسیز جوا  رد  ِنالد  اهر  امش ، هب  مالس 
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مخریدغ دیعس  دیع 

هراشا

هبنشود

نمهب 1382  20

هجح 1424 يذ   18

Feb. 9  . 2004

یتیاده نیسح  / عادو ِخزرب  نارفاسم 

شوغآ رد  وناز  نایناوراک ، دـنا و  هدرب  ورف  شیوخ  نابیرگ  رد  رـس  ءایـشا ، ماـمت  .دـچیپ  یم  ناوراـک  يوپاـکت  رد  روآ  نزح  ییاون 
، فاوط تسین ؛ ندیخرچ  يارای  ار  سک  چیه  .دنا  هتفرگ  دوخ  یناتسمز 

.تسا هتفرگ  متام  گنر 

رهظ هدییاس  ياه  شرفگنس  رب  هدز  متام  نارتشا  .تسین  همه  نیا  نتفریذپ  ياّنمت  ار  یگنس  رهش  دنا و  هدرک  خی  اه  ناهد  اه و  تسد 
.دپت یم  ناتسبرع  ربتس  هنیس  رد  ناهج  هتسکش  بلق  .دنبوک  یم 

هچیرد رگـشزاون  شیاهدنخبل  هک  تسا  راب  نیرخآ  نیا  .تفر  دهاوخ  ناراب  زا  ییاه  مشچ  اب  دمآ و  ناراب  زا  ییاه  مشچ  اب  درم  نآ 
ار نیمز  هتخیسگ  يولگ  یظفاحادخ  جنر  .دوب  دهاوخ  هّللا  تیب  ياه 

...اه نماد  رب  اه  کشا  ناراب  اهوناز و  رب  اهرس  راوآ  اهراوید ، رب  اه  تشم  رابگر  .دراشف  یم 

رهـش ظفاحادـخ ، اه ! ییاهنت  اه و  یکدوک  تارطاخ  يا  یـسک ، یب  ياه  هچوک  يا  عادولا ، .شیوخ  رد  دنکـش  یم  مارآ  مارآ  رهش 
ياه يا  بلاط ؛ یبا  شومارفان  رطع  يا  ظفاحادخ ، ردام ! رهش  ردپ ؛
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يا ارجح ، هدرگ  هدنرذگ و  ياه  هقیقد  هار ، یب  ياه  هار  يا  عادولا ، بلطملادبع ! هدروخلاس  يوه  و 

! دیشروخ نازوس  ياه  قالش  هاگ  هسوب 

ار رخآ  هدرپ  نیا  .دـنراد  یمنرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  مشچ  عادو ، ِخزرب  نارفاسم  .تسا  هدرک  قرع  اه  نت  رب  اه  هیناـث  رهظ 
هچوک .تسا  ریگ  سفن  تخـس  اوه  .دبوکب  مه  رد  ار  هعجاف  جوجل  ياه  هراوید  نوخ ، بالیـس  هک  تسیرگ  راز  راز  نانچ  نآ  دیاب 

مد نابیرگ  رد  اه  مدآ  دنک و  یم  یگنتلد  نیمز  .نامسآ  ياه  مدق  رب  اه  هسوب  نیرخآ  دنتفا ؛ یم  كاخ  هب  همیـسارس  اه  هچیرد  اه و 
شومارف شیوخ  هدرک 

.دنوش یم 

.تسا هدـنام  شیاـه  همـشچ  رد  هک  یکـشا  تارطق  اـب  دـنام  یم  هبعک  تفر و  دـهاوخ  اـه  بـل  زا  هـک  ییاهدـنخبل  لـثم  دور  یم  وا 
؛ نابرهم ياه  هنماد  يا  ظفاحادخ ، ارح ! ما ، ییاهنت  هرجنپ  يا  ظفاحادخ ،

ياه هیناث  رد  هانپ  نیلوا  دردمه و  نیرخآ  هجیدخ ! تبرت  يا  ظفاح ، ادخ  و  نابش ! همین  ياه  هداج  يا 

! یحو هدنهیتس 

نابزرم ریما  !/ ماما نزب ، دنخبل 

! ماما نزب ، دنخبل 

نابزرم ریما 

و دوب ؛ هزره  ياـه  فـلع  نیگمغ  .دـنک  یم  نشور  ییاـه  لـگ  هچ  ار  ادرف  غاـب  تسناد  یم  درک ؛ لـیمکت  ار  شتلاـسر  تساـخرب و 
.دندوب هار  رد  هک  ییاه  لگ  رطع  زا  تسمرس 

ادخ دنویپ  هب  ار  امش  مهد  یم  هدژم  هتشاذگ ؛ نم  روبص  یلو  هتـسخ  ياه  هناش  رب  قشع  هک  تسا  یتعیدو  نیرخآ  نیا ، مدرم ! ياهآ ،
يور رـس و  نتـسش  هب  نامـسآ  دراد و  كاـخ  رد  هشیر  هک  یناراـب  هب  ناـمک ، نیگنر  رون و  هفقو  یب  دـنویپ  هب  نیمز ، اـب  توـکلم  و 

.دنک یم  تاهابم  نآ ، اب  شدوخ 

نیگمغ درم  نیا  دنچ  ره  .دنتسه  وا  ياه  هدنخ  ینامسآ  ؤلالت  اه  هراتس  .دریگ  یم  درم  نیا  روبص  ياه  مشچ  زا  ار  شرون  دیـشروخ 
! دنک یم  يراهب  ار  ایند  ددنخب ، یتقو  دینک  رواب  اّما  ددنخ ؛ یم  مک 

ياه هیرگ  مامت  هدـنهد  ینعم  وت  یتسه ! ارح  نم و  ياه  یگنتلد  همه  همادا  وت  ینم ! زا  لـبق  ناربماـیپ  ماـمت  یناد  یم  وت  یلع ! دـنخب 
نوخ زا  وت  يراد ! اسیع  سفن  وت  يراد ! اسوم  تبیه  وت  یحون ! هنابش 
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! یلزا تدحو  هنییآ  رد  ماوت ؛ نم  یتسه و  نم  وت  يدمحم ! وت  قشع ، هلالس  زا  لیعامسا ، رابت  زا  یمیهاربا ،

دورو هزاجا  وت  ياه  تشگنا  رـس  زا  ادرف  ات  ددنخب ، نآ  هیاس  ریز  خیرات  ات  راد ! هگن  هداتـسیا  مرب ، یم  الاب  هک  ار  یتسد  یلع و  دـنخب 
نیا رب  هک  يا  هفقو  یب  ناراب  همه  نیا  زا  دشاب  هتشاد  قح  قشع  ات  دریگب ،

ییوت وت و  ياه  تسد  منم و  الاح  .تساه  ناراب  همه  يانعم  وت  ياه  مشچ  ناـمک  نیگنر  ـالاح  دـیوگب ! میدـیراب ، هتـسخ  ياـه  لد 
! قاتشم ِكاخ  نیا  زاین  تسد 

هب تانئاک  اّما  دنسر ؛ یم  هار  زا  نایوگ  شاب  داش  .تساپرب  هلغلغ  ارحص  رد  هکرب ، زا  رتوس  نآ 

يدنخبل اب  دنهار  رد  هک  ییاه  هنشد  همه  هب  تسادیوه و  شیاه  مشچ  زا  ادرف  تخس  ياه  لاس  يروبـص  هک  دیآ  یم  يدرم  تینهت 
...درگن یم  ریوک  نیا  تعسو  هب 

! یلع نزب  دنخبل  .دزیخ  یمرب  يراج  قیاقد  نیمه  زا  نامـسآ  دایرف  اّما  خـیرات ؛ ياه  مخز  همه  رب  دـشاب  ینایاپ  یلع  توکـس  راذـگب 
...دنخبل ماما ! نزب  دنخبل  الوم ! نزب  دنخبل  ...دشکب  ار  اه  هوک  هودنا  تلد  دنچ  ره  تسا ، دنخبل  دیع 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تیالو زبس  شیامه 

تیالو زبس  شیامه 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

.دش یم  هدرتسگ  نامسآ  ياه  هنارک  یب  رب  يراهب ، زیگنا  لد  ربا  لثم  دوب و  هتفرگ  ندیشخرد  اه  ناشکهک  قمع  زا  زبس ، يرون 

.درک یم  هراظن  ناگتشرف  ماحدزا  رد  ار  شیوخ  زور  نیرت  ییاغوغ  نامسآ  تسارآ و  یم  ار  دوخ  تفگش ، يزورون  تُهب  رد  نیمز 

زیخاتسر زا  ار  اه  نآ  دیناسر و  یم  ناینامسآ  ماشم  هب  هظحل ، هظحل  ار ، زورون  زیگنا  لد  رطع  هک  ینشج  دوب ، هار  رد  ریظن  یب  ینشج 
.درک یم  هدز  تفگش  نیمز ،

« تیالو  » ِدننامه یب  گرزب و  نشج  رد  ات  دندوب  زاجح »  » نیمزرـس ِیهار  نامـسآ ، زا  رون ، ياه  هباّرا  رب  هتـسشن  ناربمایپ ، مامت  یتح 
ینعی .دننک  تکرش 
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ینعی تماما ؛ تّوبن و  لاصتا  هقلح  نامه 

تموکح ققحت  ینعی  مدرم ؛ تیاده  ریسم  رد  هوکشب ، ابیز و  يزاغآ  ینعی  ءایبنا ؛ هار  همادا  نامه 

.اوقت لها  ناحتما  رد  رایع ، نیرت  لماک  ینعی  نیمز ؛ رب  ناحلاص 

نامـسآ لالز  زا  ات  دـندوب  تفرعم  مظعا  ریـسکا  لابند  هب  يرامـش ، یب  ِناگنـشت  هک  دـش  یم  اپرب  یناکم  رد  تیالو ، نشج  نیتسخن 
.دنوش دنم  هرهب  شرثوک ،

هیلع لیربج  هشیمه ، لثم  مه  زاب  دـناشونب !؟ تبحم  ّمخ  زا  ار  یهلا  قشع  ناگدولآ  راـمخ  اـت  مخ » ریدـغ   » زا رت  هتـسیاش  یناـکم  هچ 
اه لاـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوـب  هدروآ  یماـیپ  راـب  نیا  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلـص  يوفطـصم  بدا  هاگـشیپ  دوـب و  مالـسلا 

هرذ رذ  دیاب  .تسا  یتوسان  یتوهال و  هچ  نآ  ره  يارب  نیریـش  تخـس و  یناحتما  دوب ، ناحتما  نامز  نامز ، .دیـشک  یم  ار  شراظتنا 
، تاقولخم فرشا  تانیاک ، رخف  ِناوخارف  هب  یتسه 

، هنازجاع شیارـالد  تماـق  ربارب  یهلا ، شرع  یتح  هک  یتّجح  باـختنا  هب  دـنتفگ ! یم  کـیبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ترـضح 
! دنک یم  ینتورف  عضاوت و 

.تسا یکاخ  ناسنا  يرهاظ  ياهرایعم  مامت  زا  رتارف  يرشب و  ياهرادنپ  زا  رتارف  هک  يدرم 

ار ترضح  زیگنا  لد  ینامسآ و  تماق  اه ، ناسنا  نیرت  نیب  هتوک  یتح  ات  دننک  مهارف  یهاگیاج  ات  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
دهاش همه  .دنشاب  دهاش  همه  دراپس ، یم  تماما  تیافک  اب  ناتسد  هب  ار  تیالو  تناما  ترـضح ، ینارون  تسد  هک  هاگ  نآ  ات  دننیبب ؛
يارب ار  مالـسلا » هیلع  یلع   » ِیمان ِمان  دیاشگ و  یم  نمؤم  ياه  لد  هب  هار  تیالو » ِرون   » یهلا زبس  راونا  ماحدزا  رد  هنوگچ  هک  دنـشاب 

.دهد یم  دیون  ار  تما »  » زا ماما »  » ِيریذپان ییادج  و  دنک ، یم  ّکح  شناقشاع  هنیس  رب  هشیمه ،

هب خیرات  نامورحم  ات  تسا  هدمآرد  زارتحا  هب  اه  هاگن  مامت  زارف  رب  تقیقح ، يادنلب  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  دنمناوت  ياه  تسد  کنیا 
.دنروایب نامیا  یهلا  تلادع 

رد هدـنیاشگ  هک  دـنروایب  نامیا  یتسد  هب  .تسا  بحرم  ورمَع و  دـیلو و  هبتُع و  ِرورغ  هدننکـش  مه  رد  هک  دـنروایب  ناـمیا  یتسد  هب 
دنروایب نامیا  یتسد  هب  .اه  يراتفرگ  مامت  ياشگ  لکشم  تسا و  ربیخ 

يوزاب هشیمه ، يارب  هک  دنروایب  نامیا  یتسد  هب  .تفرگ  دهاوخ  نامیتی  يارب  همقل  ینابرهم ، اب  هک 

.دوب دهاوخ  نامورحم  ياناوت 
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، ْهالوَم ُْتنُک  ْنَم  : » دزادنا یم  نینط  یتسه  رسارس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ترـضح  نافراع ، بولق  بوبحم  يادص  ... 
ُتیآ  » و میظعلا » ُأبَن   » نامه نیا  تسا ؛ یهلا  میظع  هدـعو  نامه  نیا  تسامـش ، يالوم  تسد  نیا  کنیا  مدرم ! يآ  ْهالوَم » ٌّیلَع  اذـهَف 

و  » و رجفلاو »  » ِینامـسآ ریـسفت  نامه  نیا  تسا ؛ نآرق  باق  رد  ...ُُهلوُسَر  ُهّللا َو  ُمُکِّیلَو  اَـمَّنِإ  ِنشور  ریوصت  ناـمه  نیا  تس ؛ « يربکلا
ياه تسد  هاگ ، نآ  ضرَالا ... ؛ ِیف  هّللا  ُهفیلَخ  يامن  تقیقح  هنییآ  تسا ؛ یهلا  يایلوا  يامن  مامت  هنییآ  نامه  نیا  تسا ؛ تایداعلا »

: دوش یم  هدوشگ  اعد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یسک نک ، شا  يرای  درک ! دهاوخ  ینمشد  وا  اب  هک  ره  رادب ، نمشد  تشاد و  دهاوخ  تسود  ار  یلع  هک  نآ  رادب ، شتـسود  یهلا !
دهاوخ او  ار ، وا  هک  ره  راذگب ، او  درک و  دهاوخ  يرای  ار  وا  هک 

، شتلاسر يادا  زا  دونشخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دبای و  یم  ساکعنا  یتسه  هرذ  هرذ  رد  ناگتشرف ، ِنیمآ  تشاذگ !

دنویپ مهاب  ار  نامـسآ  نیمز و  يداش  نامدرم ، هلهله  .دسر  یمن  رظن  هب  شخب  نانیمطا  هک  يا  هدنیآ  درگن ؛ یم  هدـنیآ  هب  ینارگن  اب 
، ... دوش یم  هدوشگ  تیالو  اب  تعیب  هب  وس ، همه  زا  اه  تسد  دهد و  یم 

.تسکش دنهاوخ  تعیب  يدوز  هب  راکایر ، ياه  تسد  نیا  یکدنا ، زج  هک  دناد  یم  بوخ  تسه و  یسک  اّما 

ییاضر هدیمح  / توکس ربص و  اه  لاس 

توکس ربص و  اه  لاس 

ییاضر هدیمح 

رد هام  باتفآ و  ياه  تسد  .دنز  یم  جوم  ار  شقایتشا  نایرج  دزیر و  یم  قوش  کشا  هکرب  .دـجنگ  یمن  شیوخ  تسوپ  رد  ارحص 
.دشک یم  یناشیپ  رب  یتسد  قوش ، زا  نامسآ  دور ، یم  ورف  مه 

تشپ راهب  .دریگ  یم  فد  اه  هرجنپ  تشپ  راهب  دنخرچ ، یم  هدیشک  دق  ياه  تسد  رادم  رب  اه  هراتس 

.دناشفا یم  تسد  دشک و  یم  لک  تسا ، هداتسیا  اه  هرجنپ 

، بش يایاوز  رد  دننک و  یم  هاگن  .دننک  یم  زیت  ار  ینمـشد  هنهک  ياهرجنخ  ناشزوت  هنیک  ياه  مشچ  قرب  اب  دـنیوگ و  یم  کیربت 
.دننزب دایرف  ار  ناشلاس  رید  مشخ  ات  دندرگ  یم  يا  هنزور  لابند  هب 

زا یهوک  نانچ  مه  دشخرد ، یم  نامسآ  رد  تسا و  هتفر  ورف  مه  رد  هام  باتفآ و  ياه  تسد  نانچ  مه 

ص:106

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


زین نامسآ  ار  شیادص  كاوژپ  هک  تسا  هداتسیا  راوتسا  نانچ  نآ  یمدرمان ، اه  لاس  راب  ریز  ربص 

.دونش یم 

ار شیوخ  تریح  ياه  کلپ  هتـسشن و  وناز  ود  ارحـص  .دنبوک  یم  هدز  گنز  ياه  لفق  رب  رـس  دننز و  یم  هرعن  خیرات  هتـسب  ياهرد 
اه همهمه  .دـنازرل  یم  ار  ارحـص  تسم ، نارتش  گنز  يادـص  .تسا  يراج  باذـم  دیـشروخ  شیاه  مشچ  زا  هک  هدوشگ  نانچ  نآ 
رد نیا  دـنهد و  یم  تفگـش  يا  هثداح  يوب  هتخوس  ياهرازگیر  دـنک ؛ یم  هزات  سفن  دیـشروخ  هیاس  ریز  هلفاق  دـنک ؛ یم  شکورف 

.دوش یم  لیمکت  هام  باتفآ و  هتسویپ  مه  هب  ياه  تسد 

یم قافن  شیوخ ، نیتسآ  ریز  رد  اه  تسد  .دنسرب  نامسآ  هب  ات  دنـشوک  یم  اه  تسد  .دنیوگ  یم  کیربت  دنیآ ، یم  شیپ  اه  تسد 
.درشف یم  رجنح  تشم ، رد  هک  تسا  یناطیش  ياه  تسد  اه  تسد  .دننارورپ 

باوخ دننز و  یم  کلپ  اه  مشچ  .دننک  یم  شومارف  دننک و  یم  هراظن  دننز ، یم  دنخبل  اه  مشچ 

فت رب  کئالم  ناـنچ  مه  دـننک ، یم  ناـمتک  دـننیب ، یم  هچ  نآ  اـه  مشچ  .دـننک  یم  هزمزم  ار  شیوخ  رفک  اـه  لاـس  ِزیگنا  بوشآ 
نآ دتفا و  یم  قافّتا  هثداح  دشک ؛ یم  دق  متفه  نامـسآ  ات  دچیپ و  یم  مه  رد  هام  باتفآ و  ياه  تسد  دـنا ، هدرتسگ  لاب  اهرازگیر 

.ددنب یم  هفطن  هام  هرجنح  رد  توکس  ربص و  اه  لاس  رتوس 

يداب تهزن  / ادخ تسد  رد  تسد 

ادخ تسد  رد  تسد 

يداب تهزن 

نآ زا  ار  سک  چـیه  شیوخ ، هراومه  شـشوج  رد  هک  تسا  یناکم  نامَزال و ال  تایح  همـشچ  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـالو 
.دنک یمن  مورحم  یخیرات  تعیب 

.دیامن غیرد  نانآ  زا  ار  تیالو  تمعن  ددنبب و  قح  ناقاتشم  رب  ار  یهلا  ضیف  باب  نیا  هکره  تسا  رود  ادخ  تمحر  زا 

شیوخ تسد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  نآ  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات  دش  هتخاس  مخ  ریدغ  رد  هک  يربنم  نآ 
راگدنام خیرات  هصرع  رد  زونه  هک  دوب  توبن  هب  تیالو  دنویپ  ییاروها  سیدنت  دراشفب ،
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هظحل ره  دومرف ، تئارق  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوجو  ّتیناقح  هیآ  هک  متاخ  ترـضح  یتوکلم  يادـص  نآ  ساـکعنا  تسا و 
.دوش یم  رارکت  هنامز  ياه  شوگ  رد 

یحو ناتسوب  رد  هشیر  تیالو ، تخرد  هک  دنامب  هاتوک  نامتـسد  یبوط  هخاش  نیا  ینامـسآ  ياه  هویم  زا  ادابم  دینک ، باتـش  نارای !
.تسا هدرتسگ  اه  نامسآ  رد  گرب  خاش و  دراد و 

یساره یلو  دراشفب ؛ شیوخ  رد  ار  تمظع  همه  نآ  دنک و  تعیب   (1) ادخ ِتسد  اب  دناوتب  هک  ار  نامتسد  دیاب  رایسب  یناوت  مناد  یم 
! دنامب راوتسا  نامتعیب  اما  دنکشب ؛ مالسلا  هیلع  یلع  تردق  راشف  ریز  نامتسد  دیراذگب  دیهدن ! هار  لد  هب 

مادقا ینارماک  مرکا  / هکرب نیرتایرد 

هکرب نیرتایرد 

مادقا ینارماک  مرکا 

کیدزن هکرب  عادولا ، هجح  هتشذگ ؛ هب  تهابش  یب  رفس ، نیرخآ  زا  هرابود  یتشگزاب  و  هتـشذگ ، نانوچ  رگید ، يرفـس  مه ، راب  نیا 
.یمدق دنچ  رد  رت ، کیدزن  تقیقح  تسا و 

.دندرون یم  رد  ار  زاجح  ِنازوس  كاخ  نایناوراک ، لیس 

...مه زاب  دشک و  یم  ار  رگید  يا  هسامح  راظتنا  زاب  همین  ياه  مشچ  اب  شیاه ، کلپ  رب  نامز  درگ  زاجح ، هدروخلاس  خیرات 

...وا بناج  زا  زاجح ، نامسآ  ِدوبک  ياهربا  يارو  زا  بیغ ، ياه  هدرپ  سپ  زا  یحو  نیما 

« کبر نم  َْکَیلِإ  لزنُا  ام  غِّلب  لوسّرلا  اهیا  ای   » دیآ یم  لوزن  نیرت  لالز  اب  مایپ ، نیرتزبس  اب  راب  نیا  اّما 

نم َْکَیلِإ  لزنا  ام  غِّلب  لوسّرلا  اـهیا  اـی  دـنک ؛ یم  رپ  ار  شدوجو  مجح  زبس ، یماـیپ  مه  زاـب  دـتفا و  یم  بوشآ  رد  لوسر  غیلب  ناـبز 
.دزیر یم  ورف  ار  شا  هشیدنا  خاک  هرابود ، مایپ  ...راب  نیا  هنوگچ و  هک  تسا  هشیدنا  رد  تخس  کبر »

، ریدـغ رانک  تسرد  دتـسیا ، یم  هلفاـق  لوسر ، تساوخ  هب  ...و  دوش  یم  هدودز  شا ، هبوشآ  لد  هَتلاـسر ،» َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِاَـف  »
.خیرات هاگیاج  نیرت  یسامح  هکرب ، نیرتایرد 

ص:108

.دنناوخ یم  هّللا » دی   » ار شیوخ  هغالبلا ، جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نیا  هب  هراشا  - . 1

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 150 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14446/AKS BARNAMEH/#content_note_108_1
http://www.ghaemiyeh.com


رب دـندرب ، یم  هنیدـم  يوس  هب  هار  شیپ  يدـنچ  اـت  هک  ینارتـش  زاـحج  يارو  زا  زاـجح ، ياهارحـص  بلق  رد  نید ، تقیقح  راـب  نیا 
.دوش یم  نکفا  نینط  نامز  ياه  هراوید 

.دچیپ یم  نامز  شوگ  رد  هالوم » ٌیلع  اذهف  ُهالوم ، ُتنُک  نم   » ياون

شاب و تسود  دنک ، شا  یتسود  هک  ار  سک  نآ  اهلاراب ، َُهلَذَخ ؛ ْنَم  ْلُذْـخاَو  ُهَرَـصَن  ْنَم  ْرُْـصناَو  ُهاداع  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  مهلا  »
شرای هک  ار  سک  نآ  وش و  نمشد  دنک ، ینمشد  وا  اب  هک  ار  سک  نآ 

« .زاس راوخ  دهاوخ ، يراوخ  ار  وا  هک  نآ  نک و  يرای  دشاب ،

.دراذگ یم  یبن  ياج  رب  اپ  یلع  دیآ و  یم  دورف  یلع  شود  رب  لوسر ، تلاسر  ادخ و  تناما  راب  نیا 

هفوک هک  سوسفا  تفکـش و  تلادـع  ياکنخ  اب  راهب  جـنپ  اهنت  هک  سوسفا  و  ریطاسا » هنوگ  رب  یتقیقح   » تسا و قشع  ماـما  هک  یلع 
.دنتسکش ار  شا  ییایرد  بلق  دندش و  رفک  راچد  تیافک  یب  ِنانیشن 

یتیاده نیسح  / دیعبت هنعط و  ياهزور 

دیعبت هنعط و  ياهزور 

یتیاده نیسح 

! ریخ هب  بش  رازاب ، هچوک و  ناشک  ندرگ 

! ریخ هب  بش  راوید ، رد و  زا  ياه  مانشد 

مشک یم  دایرف  هلفاق  تمس  زورما 

! ریخ هب  بش  رابنلت ، هشیمه  ات  ضغب  يا 

منک یظفاحادخ  هک  ما  هداتسیا  نم 

! ریخ هب  بش  راغ -  ًالثم  ناکم -  کی  نارای 

! شوخ زور  دیعبت ، هنعط و  ياهزور  يا 

! ریخ هب  بش  راطفا ، یب  نابرهم  ياه  بش 

ردپ ِردام  یب  هراتس  نم  يارهز 
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! ریخ هب  بش  راتفرگ ، هشیمه  هنادرد 

دندز ادص  ار  تردپ  اه  هتشرف  رگید 

! ریخ هب  بش  راچان ، هب  دعب  هام  دنچ  ات 
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مادقا ینارماک  دمحم  / هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک  اشامت  رتچ  تفرگ و  ناراب 

دش زارد  یتسد  وت  يوس  هب  یلگ  ره  زا 

دنز یم  جوم  اج  همه  رد  تسوت  نامشچ 

دنز یم  جوم  ادخ  هوکش  وت  مشچ  رد 

تسم رارق و  یب  دنک  هراشا  رگا  تمشچ 

دنز یم  جوم  ارچ  نوچ و  نودب  ایرد 

ریدغ هدروخ  كَرَت  کشخ و  نامسآ  رد 

دنز یم  جوم  اهر  ياه  هدنرپ  جوف 

رون هوک  تشپ  زا  وت  ياه  هناش  تشپ  زا 

دنز یم  جوم  ارم  ياضف  يدیشروخ 

دنک یم  رارصا  وت  ياه  تسد  هب  ارحص 

دنز یم  جوم  اعد  سامتلا  رد  ایرد 

موش یم  هریخ  وت  یباتفآ  هب  یتقو 

دنز یم  جوم  الط  کشا ، يا  هرقن  رد 

دش زاب  هک  اشامت  رتچ  تفرگ و  ناراب 

دش زارد  یتسد  وت  يوس  هب  یلگ  ره  زا 

همه شا  هنارکش  هب  و  یتمعن ،» ُتْمَْمتَا  »

دش زامن  تقو  هک  هولصلا » یلع  ّیَح  »

وت هاگن  حطس  هدروخ ز  كاچ  يایرد 
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دش زارت  مه  تنهریپ ، نیتسآ  اب 

دوب هفوک  هودنا  بش  ره  زاین  تتسد 

دش زاس  هراچ  یک  وت  تسد  ریغ  هب  یتسد 

دش زاب  هک  اشامت  رتچ  تفرگ و  ناراب 

دش زارد  یتسد  وت  يوس  هب  یلگ  ره  زا 

دوبن سک  چیه  ترظتنم  هک  ییوت  الوم 

دور راشبآ و  زج  هب  هاچ ، هام و  ربا و  زج 

دینش ار  وت  مان  وچ  قشع  هک  ییوت  الوم 

دیزگرب وت  قشع  رطاخ  هب  ار  وت  مان 

ینز یمن  مد  تسفن  زا  هک  ییوت  الوم 

ینز یمن  متاخ  هتفگ  فالخ  یفرح 

يوش یمن  دّدرم  چیه  هک  ییوت  الوم 

يوش یمن  در  یسک  قح  يور  زگره ز 

تسین بورغ  تهاگن  حبص  يارب  زگره 

تسین بوسر  زا  يرثا  وت  ياه  مشچ  رد 

تسا ینتفگن  اّما  تترهش  تسا ، یلع  تمان 

تسا ینتفگن  ایرد  ِلد  رد  رازه  اهدص 

تسا يراج  وت  مان  همه  اه  هرذ  نهذ  رد 

تسا يراج  وت  ماگ  میالم  یقیسوم 

دنرت وت  نامشچ  ییانشور و  تسا  بآ 
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دنروانش ینایرج  رد  ياه  سوناف 

باتفآ تسا و  هام  وت  کشا  راد  هنییآ 

دنرتسگ هنییآ  وت  ماگ  رابغ  درگ و 
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اه هراتس  رد  وت  تروص  تسا  مگ  اه  بش 

دنرواین رد  رس  وت  هاگن  زا  مدرم  ات 

یهد یم  لاب  لزغ  نامسآ  هب  یتقو 

دنرب یم  ياج  زا  نم  رعش  ياه  کشجنگ 

باتفآ یپ  رد  یپ  وت  هاگن  زا  دشون  یم 

باتفآ یک  ات  دنک ، هیرگ  هراتس  یک  ات 

لاب نودب  ندیرپ  عورش  هطقن  يا 

لاخ نامسآ  يا  ینامسآ و  ِلاخ  يا 

مشچ رازه  اشامت  يارب  تمهاوخ  یم 

مشچ رازه  اب  ار  وت  هوکش  مرگنب  ات 

دش زاب  هک  اشامت  رتچ  تفرگ و  ناراب 

دش زارد  یتسد  وت  يوس  هب  یلگ  ره  زا 

یئازریم دیعسدمحم  / ریدغ يارب 

ریدغ يارب 

یئازریم دیعسدمحم 

وا رد  اهدور  همهمه  تسا و  هکرب  کی 

وا رد  ادصکی  ناهج ، ياهدور  زاوآ 

نامسآ هب  ور  نیمز ، تسا  هدوشگ  یمشچ 

وا رد  ادخ  ياه  هنیآ  ساکعنا  تفه 

رس هداهن  ارحص  هب  هنشت  تسا ، میرم  نوچ 
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وا رد  البرک  هعقاو  نینج  دشاب 

باتفآ دییأت  هب  هدوشگ  ناهد  ارحص 
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وا رد  یلب » اولاق   » هیآ ضحم  لیوأت 

یلع تتبرغ  زا  رت  بیرغ  یتولخ  رد 

وا رد  ارجام  کی  تقیقح  زا  يریوصت 

تسا هسامح  مه  لزغ و  مه  هک  ارجام  کی 

وا رد  اهتنا  مه  تسوا و  رد  ادتبا  مه 

نامسآ سنج  زا  يا  هرقن  گنر  هب  یباق 

وا رد  یضترم  ربمایپ و  زا  سکع ، کی 

تشد هب  دش  هدرتسگ  هراتس و  زا  دش  یشرف 

وا رد  اپ  دنداهن ، باتفآ ، هام و  ات 

تسا تّوبن  ياه  هزجعم  مامت  متخ 

وا رد  اصع  یسوم  ترضح  تسا  هدنکفا 

نامسآ ایرد و  یقالت  هطقن  يا 

وا رد  ایبنا  مدق  نیرخآ  ناج  يا 

دوب ریدغ  تیالو  لیلد  نیرت  نشور 

؟ وا رد  ارچ  ار  یلع  دنتشاذگ  اهنت 
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مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  رب  دورمن  شتآ  ندش  ناتسلگ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  /!؟ مورحم ینک  اجک  ار  ناتسود 

هدیچیپ مه  رد  شتآ  يادص  اب  نمیرها  موش  هرعن  دیشک و  یم  هنابز  مشخ ، شتآ  زا  رو  هلعش  ياه  هاگن  ربارب  رد  شتآ  زا  یهوک  ... 
.دوب

؛ دوب یهلا  هنییآ  نتـسکش  ناشدـصق  ناشتلاهج ! تعـسو  هب  تفگـش ، یتحاسم  رد  ار ، دوخ  ياه  هنیک  مزیه  دـندوب ، هتـشابنا  هنالهاج 
تلاهج اه و  یگریت  ندودز  رد  یعس  تقیقح ، وترپ  اب  هک  يا  هنییآ 

میلعت رد  ار  شیوخ  ِيزارفارس  دوب و  اهرّوصت  اهریوصت و  زا  رتارف  اتکی و  دنوادخ  فاصوا  يایوگ  هک  يا  هنییآ  تشاد ؛ نایدورمن » »
! تسناد یم  تسار  هار  هب  ادخ  ناگدنب 

يوگدـیحوت ِنابز  اهنت  .دوب  هّللا » الا  هلا  ـال   » شفیرـش فُحُـص »  » ِسرد نیلوا  درک و  یم  هزراـبم  قطاـن  تماـص و  تب »  » هنوگ ره  اـب 
.تشاد تلاهج  عفر  رد  یعس  اه ، هاگن  مامت  زا  رتارف  هک  يدرمناوج  اهنت  توسان ؛ ملاع  رد  دنوادخ  تسود  اهنت  نیمز ؛ رد  دنوادخ 

یم تّذـل  نآ  ياشامت  زا  ّربکتم ، نمیرها  و  تفگـش ، یتحاسم  رد  ار ، ناشاه  هنیک  مزیه  نامدرم ، دـندوب  هتـشابنا  هنالهاج ! هنـالهاج 
تسد هک  يدورمن  دورمن ؛ دوخ  دوجو  یموش  هب  موش ، یتّذل  درب !

.درک ظفح  جاوما  مطالت  زا  ار  وا  هک  يدنوادخ  دوب ؛ دنوادخ  ناسحا  هدرورپ 

.دوب هدیسر  شتآ  نایم  هب  نیمز ، يوگدیحوت  اهنت  ِباترپ  نامز  دیشک و  یم  هنابز  شتآ 
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شیوخ يوپ  سوه  لـهاج و  ناوریپ  هب  دـناوتب  اـت  درک ! یم  ناـحتما  قینجنم »  » تخاـس اـب  ار  شیوـخ  غوـبن  ّربـکتم ، ِنمیرها  ییوـگ 
تسین و دـنوادخ  تساوخ  اب  تفلاخم  ناوت  ار  ینمیرها  چـیه  هک  اشاح  اّما  دـنک ؛ داـجیا  یهلا  راونا  وترپ  ربارب  رد  يّدـس  و  دـیازفیب ،

دنوادخ هدارا  هریاد  زا  نوریب  يدوجوم  چیه 

! شتآ هن  و  بآ ، هن  كاخ ، هن  داب ، هن  تسین ؛

(69 ایبنا : « ) َمیِهاْربِإ یلَع  امالَس  َّو  ادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  »

! ار هنییآ  نیا  شتآ  يا  وش ، درس 

.تسا هدیبات  قح  راونا  وترپ  شهاگن  رد 

 - اهتنا یب  ِتمحر  لیلد  تسا و  مالسلا  هیلع  لیلخ  وا 

! دور ِتمس  زا  دزو  یم  هگرحس  هک  یمیسن  لثم  وش ، درس  شیارب  زا 

! راب ررش  نامشچ  لیخ  دش  نیشنرتسکاخ  و  هنیک ، ياه  شتآ  درک  شکورف 

!؟ دزادرپ یم  هنحص  شنارای  اب  ابیز  هچ  دنوادخ  هک  هو !

! دنک یم  ینابزیم  اهرفولین ، اه و  نسوس  زا  هک  يرتسکاخ  زا  اتفگش  - 

ییاضر هدیمح  / هفوکش هلعش و  نشج 

هفوکش هلعش و  نشج 

ییاضر هدیمح 

ار شیاه  ماگ  يادص  هک  نانچ  نآ  دپت ، یم  نامز  هنیـس  رد  بارطـضا  دزیمآ و  یم  توکـس  رد  ادـص  دریگ ، یم  رُگ  نوماریپ  ياوه 
.درک دهاوخن  رواب  یسک  ار  شنئمطم  ياه  مشچ  هک  نانچ  نآ  دونش ، یمن  یسک 

.دنازوس یم  مه  رد  ار  نامسآ  كرش  ياه  هنابز  تسا و  هدامآ  يا  همیه 

...اج همه  رد  دنوادخ  تسا و  هداتسیا  شیوخ  ياه  ماگ  يراوتسا  رب  نامیا  رتوس  نآ  دنتفگش و  يا  هعقاو  رظتنم  مشچ ، رازه 

الاب دچیپ و  یم  نامـسآ  نت  رب  هایـس  یکچیپ  نوچ  دچیپ و  یم  اوه  رد  دود  دزاس ، یم  رت  هتفـشآ  ار  شتآ  ياه  هلعـش  دزو و  یم  داب 
.دور یم 
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.دهد یم  هعجاف  يوب  نیمز  دچیپ ، یم  شیوخ  رد  نامسآ  دنتلغ و  یم  مه  رد  اه  هلعش 

یب شتآ  دـنز و  یم  داـیرف  ار  شداـقتعا  دـنک ، یم  باـت  یب  ار  شتآ  شیاـه ، سفن  مره  هک  ناـنچ  نآ  دوـش ، یم  کـیدزن  میهاربا 
.دشک یم  هنابز  هنامحر 

ات تسا  هداتسیا  سیلبا  دشکب ، مشچ  اب  ار  هعقاو  نیا  ات  تسا  هداتسیا  سیلبا  و  دوش ، یم  هدینش  رهـش  نادرمان  موقلح  زا  هلهله  يادص 
.دنزب مه  رب  ار  نیمز  نیگنس  ِباوخ  شا ، هقهق  يادص 

.دنیب یمن  ار  سک  چیه  هک  تسا  کیدزن  وا  هب  نانچ  نآ  ادخ  دراد و  یمرب  ماگ  رتراوتسا 

.دزیخ یمرب  نامسآ  تمس  هب  سپس  دزیر و  یم  كاخ  رب  شنابل  زا  اعد  هشیمه  زا  رت  مارآ 

رب لین  هک  نانچ  نآ  دفاکـش ، یم  مه  زا  شتآ  دـهن ، یم  شتآ  رد  ياپ  میهاربا  هاگ  نآ  و  دـشک ؛ یم  هناـبز  رت  شیب  هظحل  ره  شتآ 
زا هتسرون  هفوکش  نارازه  هک  دوش  یم  درس  نانچ  نآ  شتآ  .یسوم 

رب ادخ  نامرف  هب  هچ  نآ  زا  دهن ، یم  نوریب  ماگ  دوش ؛ یم  ناتـسلگ  شتآ  دـیاشگ  یم  مشچ  دزیر ، یم  نوریب  میهاربا  نابیرگ  كاچ 
هب میهاربا  ياه  ماگ  ریز  زا  هک  نامز  نآ  دونش ، یم  رهش  رکیپ  رد  ار  شیوخ  نتخیر  ورف  يادص  سیلبا  هاگ  نآ  و  دوب ؛ هدش  رّرقم  وا 

رت گرزب  ادخ  دشوج و  یم  هفوکش  هلعش ، ياج 

...تسا

یمّرخ هفطاع  !/ دیرآ دورف  رس  ... 

! دیرآ دورف  رس  ... 

یمّرخ هفطاع 

؛ تسا هدرک  لعتـشم  ار  شناج  ادخ  رون  دنزوس ؛ یمن  شتآ  نایم  رد  شنیقی  ياه  هکت  دنک ؛ یم  دایرف  ار  تقیقح  اه  هلعـش  نایم  رد 
ار شمشچ  ياه  هراپ  نامیا ، سنج  زا  ینشوج  اب  نت ، رب  صالخا  هماج 

.دنک یم  ینازرا  اه  هلعش  هب 

.تسا ناما  رد  دیدرت  شتآ  زا  منیقی  دیشکب ! شتآ  هب  ار  ممسج 

ار یگنس  نایادخ  هک  تسا  يدرم  شاداپ  نیا ، دیـشکب ! شتآ  هب  ار  ممـسج  امـش ! ینازرا  خزود  شتآ  دیـشکب ! شتآ  هب  ار  ممـسج 
نایادخ تبیه  هک  تسا  يرادربت » درم   » شاداپ نیا  دنک ، یم  راکنا 

.دریگ یم  ازهتسا  داب  هب  ار  اه  نآ  یلاشوپ  تکوش  دنکش و  یم  مه  رد  شا  يدیحوت  هدارا  اب  ار  یگنس 
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میمـش هک  دـش  دـنهاوخ  یناتـسلگ  اه  هلعـش  .درک  دـنهاوخ  لگ  وا  داـقتعا  ياـه  هچنغ  شتآ  ناـیم  رد  دیـشکب ! شتآ  هب  ار  وا  مسج 
.درک دهاوخ  رپ  ار  تلفغ  رصع  ناسنا  نهذ  کیرات  ياضف  ناشاه  لگ  شخبحور 

رد ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  مالک  نشور  تقیقح  دیـشک و  دـهاوخ  شتآ  هب  ار  نایدورمن  لالج  هک  دـش  دـنهاوخ  یناتـسلگ  اه  هلعش 
.درک دهاوخ  رشتنم  خیرات  مامت 

یتقیقح نیرت  بان  نیا  دینیـشنب ! اشامت  هب  ار  ادخ  نشور  زاجعا  دینکـش ! مه  رد  یبوچ ! نایادخ  دـیرآ ! دورف  رـس  یگنـس ! ياه  تب 
توکلم زبس  تمس  هب  ار  نات  هدز  تلفغ  هتسب  ياه  مشچ  هک  تسا 

.دناوخ یم 

نابزرم ریما  /؟ يدید هچ  شتآ  دود و  هرصاحم  رد 

؟ يدید هچ  شتآ  دود و  هرصاحم  رد 

نابزرم ریما 

رون توربج و  رد  يوش  یم  قرغ  .یبات  یم  هفقو  یب  يوش و  یم  رون  .یمهف  یم  ار  ندـش  دوخ  یب  دوخ  زا  زمر  یـسرب ، رگا  الوت  هب 
ایند ادخ ، روضح  رد  و  يونش ؛ یمن  ار  کیالم  ياه  لاب  همهمه  یتح  و 

.دوش یم  چیه  تیارب 

!؟ هتفرگ ار  یملاع  هک  شتآ  نیا  زا  درپ  یمن  مه  شلد  کلپ  هک  تسا  هدید  ار  ادخ  هراعتسا  مالک  اب  قینجنم ، رد  میهاربا 

هک هاگ  نآ  .دناسرت  یمن  ار  وا  شتآ  نیا  .تسادیپ  شدیپس  ناوسیگ  چیپاچیپ  زا  شیاه و  مشچ  زا  قشع ، رد  دولخ  تسا و  لیلخ  وا 
نآ لیاح  زین  ناگتـشرف  یّتح  ...چیه  رگید  وا و  يادخ  دنام و  یم  وا  تسا ! قشع  لوا  هزات  دریگ ، رب  رد  ار  شدوجو  مامت  شتآ  نیا 

!؟ دوب هداهن  کش  هناش  هب  رس  لییربج  یّتح  هک  هاگ  نآ  يدید ، هچ  شتآ  دود و  هرصاحم  رد  وگب  میهاربا ! يآ ، .دنوش  یمن  اه 

هچ ابیز  هظحل  نآ  رد  وت  اب  دـسر ؟ یم  شوگ  هب  وت  کیبل  ياون  اه ، نرق  سپ  زا  زونه  هک  يدـید  هنوگچ  اج  نآ  ار  ادـخ  وت  میهاربا !
؟ يدمآ نوریب  شتآ  نایم  زا  رکاش ، هنوگ  نیا  هک  تفگ 

نم .يدرک  لصو  ایرد  هب  ار  شتآ  بیهن  هراـبکی  وت  هک  دـندروآ  یم  بآ  ناـشیاهراقنم  رد  هک  متـسه  یناگدـنرپ  توهبم  زونه  نم 
ار لیلخ  شتآ  ینعم  زونه  ما ؛ هدنام  مدوخ  بیرغ  تُهب  رد  زونه 
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ییاضر هثّدحم  / نکش دورمن 

نکش دورمن 

ییاضر هثّدحم 

ینامسآ هک  ار  وا  یکاخ ، هدنزوس  ياه  هلعش  رگا  تسین  بجعت  ياج  میهاربا ! نکش ! ادخ  زا  ریغ  هچ  ره  نکش و  دورمن  نکش ، تب 
هلعش هلعش  .دنازوس  یمن  تسادخ ، رهطم  ياه  هیآ  لالز  سنج  زا  و 

رگم شتآ ! نایم  رد  تقیقح  .تسا  تقیقح  نیا  كرد  زا  ناوتان  نایدورمن  تریح  ياه  مشچ  وا و  رب  دـنوادخ  فطل  دـنک  یم  لـگ 
؟ دزوس یم  تقیقح 

.دفکش یم  قشع  روآ  مایپ  نابل  رب  نیریش  یمسبت  دیور و  یم  رتسکاخ  زا  هزجعم  ياه  لگ 

ره دنـسانش ، یم  ار  نیمز  ياه  تسد  كاخ  شتآ و  داب و  بآ و  .دنازوس  یمن  دنرون ، مکحم  ياه  هیآ  هک  ار  وا  ياه  تسد  شتآ ،
دنسانش یم  .دنوش  رو  هلمح  میهاربا  هیلع  نایدورمن  هدارا  اب  دنچ 

.ار وا  زاس  هبعک  نکش و  تب  ياه  تسد 

ياج هب  دوخ  زا  رت  گرزب  یناتسلگ  دنوش و  یم  گرزب  دنریگ و  یم  جوا  دنریگ ، یم  جوا  شتآ  ياه  هلعش 

هرگ شاک  مبایرد ! ار  وت  يا  هروطـسا  ياه  مشچ  تمظع  دـیاش  ییوگب ؛ نخـس  هلعـش  همه  نیا  يارو  زا  زین  نم  اب  شاک  ممهف ، یمن 
دوش یمن  هّللا  لیلخ  سک  چیه  هن ، ...زین  دراب ، یم  ملاع  رب  زورما  هک  ییاه  شتآ  شاک  تشاد ! ار  وت  يراوتسا  تبالص و  نم  ناوربا 

...دوش یمن  درس  رگید  شتآ  چیه  و 

.دننک یم  طوقس  شدنلب  مان  نینط  زا  اه  تب  زونه  هک  یمیهاربا  تسا ، میهاربا  تمظع  نیا  دنراذگ و  یم 

ینیدباع هحیلم  / تلاسر دزم 

تلاسر دزم 

ینیدباع هحیلم 

.انـشآ یگدـنب  كاخ  اب  ار  ناش  یناشیپ  درک و  یم  مین  ود  ار  اـه  تب  یگنـس  رمک  شود ، رب  ربت  هک  ناـمز  نآ  دوب ، هناـگیب  سرت  اـب 
ار سیلبا  .دـینادرگ  اه  هشیدـنا  نامهیم  هدـکتملظ ، نآ  رد  ار  ییانـشور  دـناسر و  ماجنارـس  هب  كرـش ، مطـالت  نآ  رد  ار  رون  تبرغ 

.دروآرد وناز  هب  ّتلذ  اب  ار  دورمن  شا ، هدرورپ  تسد  درک و  شا  يرادیاپ  روهقم 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا 

ار اه  مشچ  ات  دوب  هدمآ  وا  .تشاد  یم  ینازرا  یـشومارف ، نامدرم  هب  هک  دوب  ینـشور  هب  نامیا  شا  هشیپ  بان و  تقیقح  شا  هشیدنا 
ياه گنس  ندیشارت  شارخ  شوگ  يادص  رگید ، ات  دوب  هدمآ  وا  .دنز  دنویپ  ییانشور  قفا  رب  دراد و  زاب  ناگراتس  هام و  شتسرپ  زا 

نامز شوگ  هب  اه  هدکتب  زارف  زا  لهج 

زا ار  دورمن  روج  ملظ و  راموط  دچیپ  مه  رد  ات  دوب  هدمآ  وا  .دزاس  اهر  بیرف ، ناسنا  ِسیلبا  لاگنچ  زا  ار  یهلا  كاپ  ترطف  دسرن و 
.دندز یم  اپ  تسد و  تلادع  شطع  رد  هک  ینامدرم  رس 

هرارش ار  شیوخ  نیتسار  تلاسر  دُزم  میهاربا  و  دنزادرپب ؛ ار  شا  یگدادلد  یگنادرم و  ياهب  شتآ ، اب  ات  دندرب  یم  ار  وا  زور  نآ  و 
، شمان زا  زیربل  ار  شدای  دوب و  هدنادرگ  دوبعم  ینازرا  ار  شناج  دوپ  رات و  وا  .دنز  یم  دنویپ  بوبحم  اب  ار  وا  هک  تسناد  یم  یشتآ 

.مه هارمه  ناج  لد و  دندوب و  رگیدکی  بیقر  قشع ، لقع و  زور  نآ  .دوب  رظان  دهاش و  ار  همه  نیا  میهاربا  يادخ  و 

ناشهانگ شتآ  رد  ات  دندروآ  ار  وا  .دنزن  دایرف  ار  ترطف  رگید  ات  دندروآ  ار  وا  نیمز ، رد  يا  هلهله  دوب و  اپرب  نامسآ  رد  يا  هلغلغ 
.دننازوسب

ار دوخ  ماجنارس  درک و  یهابت  موق  نآ  هب  یهاگن  میهاربا  .دوب  هدش  هتخود  وا  هب  اه  مشچ  دوب و  هدیدرگ  سبح  اه  هنیس  رد  اه  سَفَن 
زا نایارگ ، لطاب  نامـشچ  شیپ  هرابکی  دوبن ؛ ندـنازوس  ناوت  ار  شتآ  هرارـش  هناما ، داد ؛ ياج  راگدرورپ  هب  قشع  شتآ  شوغآ  رد 

ناتسلگ شتآ ، هوک  نآ  نازوس  هنیس 

.دز دایرف  جوا  ات  ار  راگدرورپ  مان  نینط  هرابود  میهاربا  تشگ و  نایامن  يدنوادخ  تیانع  يابیز 

.دنام دهاوخ  يراج  اه  نابز  رب  میهاربا  يدیحوت  دایرف  تسا ، یقاب  نامز  ات  و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تفرگ ناراب  اهربا  هگان  و  ... 

تفرگ ناراب  اهربا  هگان  و  ... 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

ناتسگنس رهش  رد  دد  وید و  نکفا  هیاس  ینامز 

بش نامسآ  بش ، نیمز 

نازیوآ هتشگ  تملظ  لهج و  ياهرات 

دتمم یبآ  یب  زا  رپ  رپ  اه  یسلطا  یّمس ، رهش ، ياوه 
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دس ناشهار  ایرد ، هچ  ره  اقیقد 
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یشوماخ هب  یکیرات ، هب  هدرک  وخ  ياه  نابایخ  نیّرز  سیدنت  ادخ ؛

زومرم هیاس  نارازه  اهدص  هگنالوج  نیمز 

 ... وس نآ  و 

دمجنم ناتسمز ، ناتسد  ریز  نتفکش  ساسحا  و  اه ، سکرک  سحن  لاب  ریز  اه  نامسآ 

دزیخرب قشع  شیاه  تسد  زک  يرباع  ره  زا  یلاخ  یگنس ، ِرهش  ياه  هچوک  مامت 

...و یشوماخ  بادرم  زا  رپ  ایرد  لد 

اه نآ  کت  کت  ياه  مشچ  رد  نیگمهس  یباوخ 

...و تفرگ  ناراب  اهربا  هگان  هک  - 

مالسلا هیلع  میهاربا  درک و  ایرد  ِباریس  ار  هنشت  ياه  هچوک 

، شود رب  ربت 

دیآ یم  حابشا  یگنس  ياهراوید  سپ  زا  هک  وا 

...تب بوچ و  گنس و  يور  نالطب  ّطخ  سپ ، نیا  زا 

نادنبخی رصع  توخِر ، رصع  نیا  دسر  یم  نایاپ  هب 

ناراتفک موش  ياه  هدنخ  يادص  كاوژپ  نرق  نیا  دسر  یم  نایاپ  هب 

رفولین هچ  ره  ّبر  میهاربا ، ّبر  ناراب ، ّبر  مان  هب 

ربکا هّللا  همغن  هبعک  هبعک  ناتاه  هچوک  سپ  نیا  زا 

شتآ لد  زا  تسداد  هچنغ  شیاه  تسد  راهب 

ناتسلگ وش ، ناتسلگ  وش ، ناتسلگ 

شتآ لد  زا  يراهب 

، زبس ِزبس  ِزبس  گنر  هب 
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نشور ناتمشچ  هلیبق ! لها  اله 

میهاربا ّبر  ناراب ، ّبر  مان  هب 

رفولین ياه  لگ  زا  ولمم  ناتاه  هنیس  سپ  نیا  زا 
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حون نافوت  نایاپ 

یناهارف یناچیم  يدهم  / نامیا یتشک  نابزیم 

یناهارف یناچیم  يدهم 

شیوـخ هـب  هراـب  کـی  ار  اـه  نرق  یگدوـلآ  سپ  .درک  زاـغآ  ندـیکم  ار  بآ  ناـهج ، مارآ  مارآ  تـفرگ و  رارق  نـیمز  نامـسآ و  و 
ورف نامـسآ  مشخ  ناس  نیدب  و  دندوب ؛ هدروآ  نامیا  هک  نانآ  و  ریپ ، نابیتشک  کی  دوب و  یتشک  کی  اهنت  دـنام ، هچ  نآ  .دیـشکرد 
کت ناگدنرپ  دندروآرب ، رس  مارآ  اه  لگنج  .دش  هدیرفآ  اه  نرق  زا  سپ  راب  نیتسخن  يارب  لصف -  نیزاغآ  راهب -  لصف  تسـشن و 

ياهدور دندش و  هداز  کت 

.دش ناشخرد  مرگ  باتفآ  يراج و 

هک یناـکدوک  زا  گنـس  یتـشم  زج  دینـش  یمن  یخـساپ  دـیروایب ،» ناـمیا  : » تفگ یم  تسرپ  بش  رورغم  تعاـمج  نیا  هب  هراوـمه 
کین ار  وا  هک  نانآ  زا  دنخشین  رخسمت و  دنتخانش و  یم  شا  هناوید 

.دندوب هتسب  یهاگآ  رب  مشچ  اّما  دنتخانش ؛ یم 

یم دنلب  نامسآ  هب  رس  وا ، خساپ  رد  تسامش ،» هاگآ  دنمتردق و  دهاش  اه  نامسآ  رد  هک  تسا  نآ  امـش  يادخ  : » تفگ یم  هراومه 
دشاب شیوخ  بقارم  وگب  تیادخ  هب  دنتفگ : یم  هرخسم  هب  دندرک و 

هک دوب  هنوگ  نیدـب  .داد  یم  رازآ  ار  اهربا  شوگ  ناشیاه  هدـنخ  هاق  هاق  و  دنکـشن ؛ شیاپ  تسد و  دـتفین و  نامـسآ  زا  هاـگان  هب  هک 
.داتفا ورف  هدجس  هب  شیوخ  موق  نایصع  زا  هدرزآ  تعامج و  نیا  لهج  زا  هدنامرد  لوسر ،
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نیا و  لاس ، لهچ  اهنت  ...لاس  لهچ  .تفرگ  ندیراب  حون  بلق  رب  یگشیمه  روآ  نیقی  يادص  دش و  هدوشگ  یحو  ياه  هزاورد  سپ 
ینازرا نیشن  كاخ  یصاع  موق  رب  دنوادخ  هک  دوب  یتلهم  نیرخآ 

لد تشاک ، تخرد  كاخ  بلق  رب  دوب ، هدش  رما  هک  نانچ  نایلاس ، یط  حون  سپ  .دنریگ  رارق  ناگدنروآ  نامیا  زا  هک  دشاب  تشاد ،
...اما دزاسب ؛ يا  هراچ  تصرف ، نیرخآ  نیا  دیاش  ات  شیوخ ، تعامج  رازکیرات  تیاده  هب  رمک  و  تسب ، اه  نآ  شرورپ  هب 

نآ ره  زا  تفج  تفج  سپ  .دنتـسناد  نیقی  ار  ناراب  هدعو  هک  یکدـنا  ِنامدرم  درمریپ و  تسد  هب  دـش ، هدـیرفآ  گرزب  یتشک  و  ... 
.دندیزگرب دوب ، هچ 

مگ شتّوبن  نادناخ   » هنوگ نیا  دیدنخ و  طقف  رسپ  و  يوش ،»... ! یم  كاله  رـسپ ! يآ  .تسار  هار  رد  ناراب  روایب ! نامیا  رـسپ ! يآ  »
.دش ناسکی  بآ  اب  نیمز  و  تسا ؟ هتخاس  هچ  ناینیمز  زا  دنک ، بضغ  رگا  نیمز  نامسآ و  ياورنامرف  .تفرگ  ناراب  سپ  دش .»

نامیا تشاد ؟ دـهاوخ  يزیرگ  هار  یـسک  هچ  دوش ، مامت  تلهم  هک  هاگ  نآ  سپ  زین ؛ يربص  ره  دراد و  یناـیاپ  یتلاذر  يرفک و  ره 
نامیا هانپرـس ، اهنت  .درک  روبع  يدـنزگ  یب  ار  اه  جوم  دـناشن و  ورف  ار  اه  هقعاـص  درک و  مارآ  ار  اـهربا  دوش  یم  هک  تسا  هار  اـهنت 

رب تشذـگ و  دـهاوخ  يا  همدـص  چـیه  یب  اـه  ناـفوت  زا  تبقاـع  هک  ازگرم  دـنلب و  جاوما  يـالبال  تسا ، حون  یتشک  ناـمیا ، .تسا 
.تسشن دهاوخ  ورف  هدش  كاپ  ياه  نیمزرس 

.دنناگدنروآ نامیا  زا  هک  رادب  زیزع  ار  ناشیا  دوب ، یهاوخ  نامیا  یتشک  نابزیم  هک  گرزب ! هوک  يا  هوک ! يا  کنیا 

مامت یک  ام  تلهم  هن ، رگا  و  میناگدـنروآ ؟ نامیا  زا  ام  ایآ  .تسین  يزیرگ  چـیه  ار  اه  هقعاص  شراب  دوش ، مامت  تلهم  هک  هاگ  نآ 
؟ دش دهاوخ 

نابزرم ریما  / دوب رکاش  نانچمه  حون 

دوب رکاش  نانچمه  حون 

نابزرم ریما 

هک يدرم  ياه  مشچ  زا  و  نارک ، یب  ياهربا  زا  و  دیـشوج ، يرونت  زا  نیمز ، هانگ  .ار  نیمز  مامت  هانگ ، دوب و  هتفرگ  ار  نامـسآ  مغ ،
، نامسآ مامت  ِمغ  .دوب  هدروخ  ورف  ار  ایند  مدرم  مغ  لاس  رازه 

تفرگ ار  ایند  همه  هک  یلیس  نیمز ، مامت  هانگ  و  هفقو ، یب  دش ، یناراب 

ص:122

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


یم اـهزور  ...دـندوب  یتشک  رد  هک  یتادوجوم  همه  شنارواـی و  همه  اـب  درک ، یم  ادـخ  دـمح  حون ، تفر و  یم  بآ  رب  یتشک  و  ... 
دوب و رکاـش  حون  .دوـخ  ناـهانگ  هقرغ  نارگید ، دـندنام و  دـندوب ، یندـنام  هک  اـه  نآ  دـمآ ، یم  رتـالاب  رتـالاب و  اـیرد  دنتـشذگ و 

...و .دوب  هدنام  هچ  نآ  همه  اب  تفر  یم  یتشک  کی  بآ ، يور  اهنت  تشادن و  دوجو  نیمز  .دوب  کیرات  نامسآ  .نیگهودنا 

.باجتسم حون  ياعُد  و  دش ، نیمز  روآ  مایپ  تفر و  رتوبک  سپ  دوبن ؛ یبوخ  روآ  مایپ  غالک ،

روضح ات  دـش  هدـیزگرب  یهوک  سپ  .دریگب  هشیر  كاخ  رد  هراـبود  ناـسنا  دوش و  زاـغآ  ون  زا  یگدـنز  اـت  دـمآ  دورف  یتشک  سپ 
.دروآ بات  ار  ناسنا  هرابود 

.تشگ یمرب  نیمز  مارآ  مارآ  تفر و  یم  نییاپ  ایرد  مارآ  مارآ 

شود رب  گرتس  ناـنچ  يراـب  هک  دنـسرخ  هوک ، دـندش و  هداـیپ  ناروناـج  اـه و  ناـسنا  همه  دـمآ و  ورف  يدوج  هوک  هب  یتشک  سپ 
مه حون  دوب و  هدش  زاغآ  یگدـنز  دـندوب و  هتـشگرب  مدرم  و  دـنتخپ ! یم  نان  هرابود  اهرونت  دوب ، رکاش  نانچ  مه  حون  ...هدیـشک و 

! دوب رکاش  نانچ 

مادقا ینارماک  مرکا  / وا تمحر  نانیشن  يدوج 

وا تمحر  نانیشن  يدوج 

مادقا ینارماک  مرکا 

، زاین شهاوخ و  ياه  هچوک  سپ  رد  دورس و  یم  ار  ادخ  رادید  ِدورـس  باتفآ ، ِلسن  زا  يربمایپ  .دوب  یهلا  هدعو  ققحت  ِنامز  نامز ،
.دیبلط یم  ار  شموق  تاجن 

هک یحون  دییاس ؛ یم  کلف  هب  رس  شا  یگدنز  ِدتمم  ياهراهب  ِددع  دیـسر و  یم  جوا  هب  شنامیا  ياصع  يادنلب  هک  نامه  یبن ؛ ِحون 
.دوب هتسشن  یگدنز  هبرجت  هب  راوتسا  يا  هزیگنا  اب  راهب ، رازه 

ندودز يارب  اه ، لاس  .دش  وا  تمحر  نیشن  يدوج  یهلا ، رهق  مشخ و  فرژ  يایرد  رد  هک  يربمایپ 

زا .دنتفرگ  هرخـس  هب  ار -  ادخ  هدعو  ار -  وا  رادشه  هناخاتـسگ  نارظن ، گنت  نادونع و  یلو  دـناوخ ؛ ادـخ  هب  ار  همه  یهایـس ، لسن 
.دنتخادرپ ناشنیغورد  نایادخ  هب  هنادرخبان  دندرک و  روبع  حون  ِتمرح  يور 

ناهد ات  دندوب  ندیشورخ  يایهم  مشخ ، زا  نتسبآ  ِياهربا  .بوچ  زا  دوب  هتخاس  یهاگ  هانپ  .شکدنا  نارای  و  دوب ، هدامآ  حون  نونکا 
.نیمز ندیعلب  يارب  دننک ، زاب 
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یمن یلو  تسیرگن  یم  ار  اه  نآ  حون  .دیسر  یم  شوگ  هب  وس  ره  زا  راذگماو » شیوخ  هب  ار  ام   » ياهدایرف .دوب  خلت  یعادو  هماگنه 
هانگ ِنیمز  نونکا  .اه  نآ  یخاتـسگ  رب  دوب  ادـخ  مشخ  ِنامز  کـنیا  دـنتخیرگ و  وا  زا  هک  هاـگ  نآ  دـناوخ ، ار  اـه  نآ  هک  تسیرگ ؛

.هرابود ییوپاکت  رد  درک  یم  هدنز  ار  ناهج  ادخ  ...دش و  یم  قرغ  نامز  مطالت  رد  دولآ 

رد نامیا  ياه  هفوکـش  راب  نیا  .شتواخـس  دوج و  هوک  يادـنلب  رب  تایح ، يارب  دوب  هرابود  يزاغآ  دـنوادخ ، هدـش  ققحم  هدـعو  و 
هدز نافوت  ياه  لد  زا  قشع ، ياه  لگ  رطع  دنتفکش و  هوک  هنماد 

.دندیوارت

.تایح يارب  هرابود  يزاغآ  دش ، ققحم  دنوادخ  هدعو  يرآ !
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ناریا یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

هراشا

هبنشراهچ

نمهب 1382  22

هجح 1424 يذ   20

Feb. 11  . 2004

شخبرون هرهز  / ...اه هیناث  دامجنا  رد 

هوک اهارحص و  رد  بش  و  دوب ، ادرف  يدیعبت  دیشروخ ، .درتس  یم  هریت  ربا  ار  اه  هراتـس  يوسوس  دناوخ ، یم  زَجَر  بش  دوب ، کیرات 
خرـس نوخ  دیـشک و  یم  خیم  راچ  هب  دیرب ، یم  ار  اه  سفن  دنار و  یم  مکح  سونایقا ، دور و  زارف  رب  غاب و  نایم  رد  اه ، تشد  اه و 

نامسآ هرهچ  رب  ار  اه  هراتس 

.دیشاپ یم 

هدز خی  اه  تخرد  .دیـشک  یم  دایرف  اه  شوگ  رد  نارک ، ات  نارک  هک  دوب  توکـس  رگید  نآ ، زج  و  دمآ ، یم  ریجنز  لغ و  يادـص 
ياه هرجنپ  و  دندوب ، باوخ  اه  یهام  دندوب ، هدش  دمجنم  اهدور  دندوب ،

هدوسرف هک  دندوب  هدیشک  راوید  هب  هجنپ  ردق  نآ  اه  تسد  .دندش  یم  هتسب  يرگید  زا  سپ  یکی  ییاهر 

هبادرس رد  ساره  تشحو و  توکس و  لیدنق  دش ، یم  كاپ  نیمز  نهذ  زا  مک  مک  ناراب  دای  .دندوب 

زات هکی  و  دناوخ ، یم  زجر  بش  نینچ  نیا  و  دناوخ ؛ یم  ارف  يدبا  باوخ  هب  ار  يرذگهر  ره  خیرات ،

.دنداد ربخ  حبص  ندمآ  زا  ناشوواچ  هک  نیا  ات  دوب  نادیم 
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نهذ رب  رود ، ياه  هنارک  زا  دیشروخ  رون  ولألت  دیلان ، دوخ  هب  بش  .دیچیپ  بش  مادنا  رد  ربخ 

ناکـشجنگ و يزاب  نیمز و  دنخبل  دوب و  ناتخرد  هلهله  نارابوج ، صقر  دوب و  ناراب  منرت  دنداتفا ، هار  هب  اهدور  .دـیبات  ناهج  هتفخ 
، ادص نونکا  .اهوتسرپ  اه و  كواکچ  اه ، يرانق  نتفرگ  رپ  لاب و 

.درک مالعا  ار  نیمز  دامجنا  نایاپ  دمآرب و  دیشروخ  حبص ، شیم  گرگ و  نایم  رد  هک  نیا  ات  دوب  ناراب  شراب  يادص 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دمآ نامز  لالب  ناذا  يادص  و 

دمآ نامز  لالب  ناذا  يادص  و 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

لفاغ دـیآ ، یم  نامرـس  رب  هچ  نآ  زا  ات  دـندرک  یم  ّدـس  یگنرف » گنهرف   » اب ار  نام  « یمالـسا گنهرف   » يراج لالز  هک  اـهزور  نآ 
ییاه لاس  دریگب ، قنور  رت  شیب  هچ  ره  ناشتراغ  رازاب  ات  دـندرک  یم  ینابرق  نّدـمت »  » خلـسم رد  ار  نید »  » هک اـهزور  نآ  و  میـشاب ؛

ياهراوید هب  دیما  ياه  هرجنپ  همه  هک  دوب 

.دش یم  یهتنم  تسب  نب  هب  ندیسر ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  مامت  و  دش ؛ یم  زاب  یگنس 

دوخ زا   » کـیرات و رتـچ  بش ، هک  يراـگزور  درـشف ؛ یم  ار  نیمز  بلق  اـه ،» باـبرا   » و اـه » ناـخ   » هیاـس ینیگنـس  هک  ییاـه  لاـس 
نیشن هناخ  دیشروخ ، دوب و  هدیشک  رهش  نامسآ  ياه  مشچ  رب  ار  یگناگیب »

جارات اه ، نابایخ  بجو  بجو ، زا  یهارمگ » ياه  هّکد  « ؛ تسیرگ یم  نوخ  بش  ره  ازع ، تمـالع  هب  هاـم ، دوب ؛ هدـش  دوخ  ییاـهنت 
.دندیرخ یم  ناش ، تیموصعم  رهوگ  تمیق  هب  ار  نطو  كاپ  نادنزرف  ناگناگیب ، دوب و  هدش 

يازـس و  دوبن ؛ یگتخابدوخ »  » ِروبعلا بعـص  ياه  هوک  تشپ  زا  ندیمد  تأرج  ار  دیـشروخ  و  دوب ؛ هدش  نتـسیز  لماک  يانعم  بش ،
.اهراد ياپ  رد  بورغ  ای  دوب ، ناتسروگ  رد  لوفا  ای  ناگراتس ، ِهاگ  هاگ  ِندیمد 

.عمش رون  زا  ار  دیشروخ  دنتسج و  یم  يدازآ » همسجم   » لعشم يوس  روک  زا  ار  ییانشور 

یم مدرم  روجنر  هتـسکش و  ياـه  هرهچ  رب  نآ  رتسکاـخ  تخوس و  یم  ناـنئاخ  گـنرین  شتآ  هب  دـیما ، مدـنگ  ییـالط  ياـه  هشوخ 
.تسشن
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.نارگتراغ نادند  ریز  ای  تفر ، یم  ناهاش  گنچ  هب  ای  نیفعضتسم ، شالت  لصاح  اهزور ، نآ 

.دروخ یم  كاخ  اه  هناخ  تبرغ  ياه  هجنگ  رد  نآرق  و  دننک ؛ ادج  ناشنید  زا  ار  مدرم  ات  دندوب  هدیناشوپ  دّدجت »  » سابل ار  رفک 

همه شوگ  رد  ار  يرادیب  ياون  تساخرب و  رهش  شوماخ  ياه  هنذأم  زا  نامز ، لالب  ناذأ  يادص 

نهاریپ دمآ و  وا  يرآ ، .تشادرب  ار  ندش  يراج  هار  دس  داد و  ناشن  ار  ایرد  هار  شمرگ ، ياه  تسد  اب  دمآ و  وا  .تخاون  ناگتفخ 
دمآ و وا  .دش  دوخ  نامز  نیسح  درک و  اپرب  رگید  ییاروشاع  دمآ و  وا  .دناشوپ  اه  هلال  کت  کت  هتشارفا  تماق  رب  ار ، يدازآ  نیّرز 

زا ار ، رپ  رپ  ياه  هلال  نیگنس  ياهب  نوخ 

نابرهم ياه  تسد  زا  بالقنا  لگ  هک  دوب  نینچ  نیا  .تشاک و  نطو  نادـنزرف  لد  رد  ار  بالقنا  نینوخ  لاهن  تفرگ و  اـه  ناـطیش 
.درک یناشفا  رطع  داد و  هفوکش  نطو  مام 

: هک نیا  ات  دوب  نینچ  اه  لاس  و  ... 

اه قیاقش  رس  رب  ار  دوخ  مرگ  نابرهم و  ياه  تسد  توکس -  همه  نآ  زا  دعب  دیـشروخ - ، درک و  زاغآ  ندیراب  تمحر ، ياهربا  ... 
.دیشک اه  یسلطا  و 

یلع ياوقت  شبلق ، رد  یـسیع  رهم  شرـس ، رد  یـسوم  مشخ  شا ، هنادرم  ياه  هناش  رب  میهاربا  ربت  یفطـصم  دـمحم  هلالـس  زا  يدرم 
هب ییاهاپ  اب  يدرم  .دمآ  شتسد ، رد  ادخ  باتک  و  شریدقت ، رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تبالص  تیمولظم و  شا ، هنیس  رد  مالـسلا  هیلع 

.نتفکش ندیمد و  هب  قشع  زا  لامالام  یبلق  اه و  هوک  يراوتسا 
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رامت مثیم  تداهش 

هراشا

هعمج

نمهب 1382  24

هجح 1424 يذ   22

Feb. 13  . 2004

یتیاده نیسح  / دنتسین تا  هزادنا  اهراد ،

یتیاده نیسح 

رارق هک  يرگن  یم  زاورپ  ناباتـش  ياه  ناکلپ  هب  .تسا  هدیـشک  رپ  وت  ياه  بل  زا  هناـبیرغ  هک  يا  هتخود  يا  هناورپ  نیرخآ  هب  مشچ 
ایرد ار  تلد  .تسا  ریزارـس  تدنلب  ياه  هیناث  زا  هآ  امرخ و  يوب  .دنتـسین  تا  هزادنا  اهراد  .دـنناسرب  اه  تسد  الاب  نآ  هب  ار  وت  تسا 

تنماد هب  ناریو  نیمز  اّما  یـشکب  رپ  یهاوخ  یم  دـنک ! یم  ینیگنـس  تیاه  هناش  رب  یگرزب  نامـسآ  هچ  .یناکت  یم  كاـخ  هب  اـیرد 
.تسا هتسب  لیخد 

.دش دهاوخ  تهاگزیرگ  قشع  هودنا و  نایم  ییاج  .یشک  یم  سفن  قامعا ، زا  ار  تیالوم  رطع  .دوش  یم  هزات  تهاگن  رد  زیچ  همه 

نیرخآ .دنتسین  تا  هزادنا  اهراد  .دنا  هداتـسیا  زامن  هب  تا  یناشیپ  رب  کئالم  يا و  هتفرگ  هانپ  شیوخ  تشونرـس  طاقن  نیرترود  رد 
ناریو و تناهج  .يا  هدیشک  حیبست  هب  ار  تیامرخ  ياه  هناد 

هبذج اب  ار  تیالوم  وت  و  دنشک ، یم  تبیلص  هب  راو  حیسم  يا ، هداتسیا  مظعا  یّلجت  هاگرد  رب  هناربمایپ  .تسا  هدش  نیگنس  تنامـسآ 
.یشک یم  سفن  قیمع  يا 
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رپ وت  .دوش  یم  ریزارـس  تیاـه  بل  زا  گرزب  ياـه  ناـسنا  خـیرات  دزو و  یم  ناـفوت  تا  هرجنح  زا  دـچیپ ، یم  تیولگ  رد  هاـم  يوب 
الوم هناخ  ياهراوید  رب  تلد  زا  ییاه  هشوگ  زونه  اّما  يا ! هدیشک 

.مارآ ّنئمطم و  يا ، هداتسیا  تاقالم  شتآ  رد  میهاربا  دننام  .تساه  مدآ  هثاغتسا  نیرت  گرزب  وت  جنر  .دپت  یم 

سدقم ناذا  .دتلغ  یم  كانمن  بهتلم و  ياه  هرانم  رد  تیادـص  .دـنا  هدوبن  تا  هزادـنا  تقو  چـیه  اهراد  دنتـسین ، تا  هزادـنا  اهراد 
.دنز یم  تناشیرپ  ياه  هلان  رد  گنچ 

.دنناکت یم  لاب  ار  ترفس  اه  هناورپ  نیرخآ  ینز و  یم  اپ  تسد و  شیوخ  هزات  ياوه  رد  .یناوخ  یم  زاوآ  اهزارف  رد 

هتـسشن يا  تسایرد ! تیاه  مشچ  ردق  هچ  .دنوش  یم  هدنرپ  اه  هّلپ  .یتسیا  یم  رت  مکحم  تیاه  مدق  رب  .يا  هدرمـش  رخآ  ات  ار  اه  هّلپ 
هداتسیا دنلب  نانچ  نآ  .مسانش  یم  بوخ  ار  تنشور  ياوه  .دنوش  یم  هناخدور  تیاه  سفن  يدنخ و  یم  درد ! نیگنس  ياه  هیال  رب 

ِزاورپ هرود  ناگدنرپ  هک  يا 

.یشک یم  سفن  ار  ور  ارف  ياهرطع  شیپ ، زا  رت  قیمع  .دیسر  دنهاوخن  وت  یناشیپ  یگتشارفا  هب  رهش 

، دندزن وناز  هاگ  چیه  هک  تیاهاپ  رب  مارآ  مارآ  وت  و  دندنخ ، یم  تیاه  هنوگ  رب  ادخ  ياه  هتشرف 

.یتسیا یم 

.دنوش یم  رتوبک  رهش  ِهودنا  زاوآ و  ياه  هخاش  رب  وت  ياهامرخ  .دنتسین و  تا  هزادنا  اهراد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تداهش ینامسآ  تماق 

تداهش ینامسآ  تماق 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

.تفر یم  فک  زا  هظحل  ره  مثیم »  » تقاط دش و  یم  کیدزن  مک  مک  هدش ، هداد  هدعو  زور 

یمن قشع » بت   » زا ینایذه  یتح  ار  وا  راتفگ  راتفر و  تّما ، ياه  هتـسب  شوگ  مشچ و  یلو  دـش ؛ یم  زیر  رـس  زور ، ره  شلد  رارـسا 
«! یهلا تامارک  تایآ و   » هب دسر  هچ  دنتشادنپ ،

دوجو دیـشروخ  دوخ ، هک  نانآ  اـیرد ! هب  دـسر  هچ  دـنوش ؛ یمن  يا  هکِرب  یتح  ِكرد  هب  رداـق  اـه ، يریوک  تسا ! هنوگ  نیا  هشیمه 
!؟ دنسانشب ار  وا  مثیم ، دوجو  هنیآ  زا  دنتسناوت  یم  هنوگچ  دنتخانشن ، ار  مالسلا  هیلع  یلع 
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تداهش دوب ! تداهـش » رهـش   » ینعی قشع » رهـش   » نیمتفه هب  دورو  رظتنم  وا  دوب و  هدناوخ  وا  يارب  رت  شیپ  الوم ، ار  مثیم  ریدقت  رتفد 
! دوب هداد  بآ  شیوخ  تسد  اب  ار  نآ  اهراب  هک  یلخن »  » زارف رب 

زا یناطیـش  تاملک  ندینـش  رظتنم  اهنت  و  دـنداد ! یم  هرامالاراد »  » يوب اهنت  زور  نآ  هک  ییاهرواب  اهرواب ، مامت  يور  شیپ  تداـهش 
ات دیـشک  یم  وب  ار  وا  ياپ  كاپ  كاخ  زور  ره  دوب و  مثیم  لابند  هب  اـه  تدـم  داـیز ، نبا  .دـندوب  هیلع ) هّللا  هنعل  « ) داـیز نبا   » موقلح

يا هتسکش  کمن  نان و  قح  نئاخ 

! دتسرفب شراکش  هب  ار 

! تفر یم  خلـسم  يوس  هب  شنانکاس  راب  تنایخ  هاگن  زا  لاب  غراف  هک  مثیم ! نیتسار  ياه  مدـق  دوب و  هرامرالاراد  ياـه  هلپ  کـنیا  ... 
کنیا دوب و  هدینش  شیالوم  زا  ار  نآ  فصو  اهراب  هک  یخلسم 

.تفر یم  نآ  ياپ  هب  هنامداش 

مارآ مارآ  لاـصو ، یقیـسوم  ییوگ  دـیچیپ ؛ یم  شدوجو  هرذ  هرذ  رد  تداهـش  هناقـشاع  ياون  دـش و  یم  ریثکت  شدوجو  رد  قشع 
؛ تشادن یتّیمها  شیارب  قشع  يادص  زا  ریغ  ییادص  دش ! یم  زاغآ 

یم دـیاب  هچ  نآ  تفگ  تفگ و  و  داتـسیا ، نانمیرها  ماـمت  يور  شیپ  درک ! یمن  وزرآ  ار  مالـسلا  هیلع  ـالوم  هاـگن  زا  ریغ  یهاـگن  و 
! دوب یهلا  رارـسا  زا  هک  تفگ  نخـس  يدوهـش »  » زا تخیر و  مه  هب  ار  ناکم  نامز و  دعاوق  دوشب ! دوب  رارق  هچ  نآ  زا  تفگ  تفگ !

: دوبن نیا  زج  دنک ، ادیوه  رارسا  هک  یقشاع  يازس  اّما  دندوب ؛ الوم  ّتیناقح  لیلد  رارسا ، نآ  دنچ  ره 

! دنلب راد ، ِرس  تشگ  وزک  رای ، نآ  تفگ 

! درک یم  ادیوه  رارسا ، هک  دوب  نیا  شمرج 

هب نتـسویپ  يارب  دوب ؛ ادـخ  هب  ندیـسر  يارب  شجورع  ناکلپ  هک  یلخن  دوب ! مثیم » يوزرآ  لخن   » هک یلخن  هب  دنتـسب  دـندروآ و  ... 
! يولع رثوک  ِناشون  هداب  هقلح 

یم نایوما » دادیب   » خر زا  هدرپ  هظحل  هظحل  شتاملک  نافوط  دوب و  هدز  نیمز  رب  ربص ، مُخ  هک  دوبن ! رارسا  يزیر  رس  زا  نخـس  رگید 
جازم نیـشتآ  ِنادـنزرف  و  هناجرم » دـنِه و   » ناـگدرورپ تسد  خر  زا  هدرپ  يّزع ؛»  » و لـبُه »  » و تـال »  » ِناـگداون خر  زا  هدرپ  دیـشک !

! نمیرها

.دنتشادن بات  ار  مالسلا  هیلع  يولع  بان  تقیقح  قح و  نخس  ندینش  زگره  هفوک ، مدرم  هک  اغیرد  اغیرد ،

ار یـسک  اّما  تفگ ؛ یم  نخـس  دـش ؛ یمن  شوماخ  وا  اّما  دوب ؛ يراج  شنـساحم  زا  نوخ  ياه  هکیراب  دـندوب و  هتـسب  ار  شناهد  ... 
! دوبن ندیمهف  ناوت 
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! دسانشب ار  قشع »  » هک دوبن  یسک  اّما  دنتفگ ؛ یم  نخس  هناقشاع  شیاه  مشچ 

هرگ مثیم »  » تسد اب  راد »  » زارف زا  یتسد  دش و  هدوشگ  زاورپ  يارب  نامـسآ  هچیرد  دز ...! ار  هبرـض  نیرخآ  دیـسر و  میخژد  نیرخآ 
« اـمرخ ناـن و   » رطع هک  یتسد  و  تفگ ! یم  دـمآ  شوخ  راّـمت » مثیم  باـنج   » هب نامـسآ  دوب و  هتفاـی  ناـیاپ  هناقـشاع  راـظتنا  دروخ !

.دوشگ یم  شوغآ  شیارب  یمرگ  هب  تشاد ،

تماـما و تبحم  هار  رد  هناقـشاع  ار  شناـج  هـک  یـسک  ینامـسآ  ناور  رب  دورد  یلع ! ياـهزار  ِمرحم  ناور  رب  یهلا  نارک  یب  دورد 
! داب نامبیصن  شتعافش  داش و  شحور  تخاب ! تیالو 
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يدشر ناملس  دادترا  رب  ینبم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  مکح  رودص 

هراشا

هبنش

نمهب 1382  25

هجح 1424 يذ   23

Feb. 14  . 2004

یتیاده نیسح  / اهالویه هرداصم  رد  ییاه  مشچ 

یتیاده نیسح 

هناکاّحض يا ! هتسکش  تمرح  هنانئاخ  هنوگ  نیا  ار  ملق  هک  وت  رب  گنن  نایصع ! هدروخ  تسکـش  هداز  يا  روسج ! نابز  يا  شوماخ !
ياه تشگنا  زا  نایغط  ِیّمس  ياهرام  يروش و  یم  اهزغم  رب 

ياه هتفاب  هک  تسا  یمّنهج  تناهد  .یبوک  یم  تاملک  رس  رب  ار  تیاه  هدقع  .دنشک  یم  رس  تدیلپ 

.دشک یم  هنابز  نآ  زا  گنن 

هدنامن یقاب  زیچ  چیه  وت  زا  .دنا  هدیوج  ار  وت  نورد  زا  اه  هنایروم  تسوت ، هدروخ  مرک  هزانج  اهنت  نیا  اّما  يور ؛ یم  هار  یتسیا ، یم 
.دنا هدیچیپ  تنازرل  ياپ  تسد و  رب  یبیهم  ياه  یعفا  نوچ  رهش  ياه  نابایخ  .تسا  هتفر  تسد  زا  هک  ییاه  لاس  زج 

تسد و يدیرفآ ، تدوخ  هک  يراز  نجل  رد  .سک  همه  زا  ینازیرگ و  زیچ  همه  زا  .تساهالویه  هرداصم  رد  تخاتـسگ  ياه  مشچ 
باتک دـلج  تشپ  زا  هنـسرگ  یگرگ  نوچ  .دراشف  یم  ار  تمیخژد  يولگ  گرم ، لکـش  نیرتروآ  درد  میب  هظحل  ره  ینز و  یم  اـپ 

ییاه سیلبا  یشک و  یم  هزوز  تیاه 

.دنونش یمن  زگره  ار  تیادص  دنا ، هداد  تبیرف  هک 
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چیه سک  چیه  زا  .دنازرل  یم  ار  بش  ياه  هراوید  سیلبا ، ههقهق  نینط  .تسا  هدش  ریپ  هفطن  رد  اهادص  هتفر و  ورف  توکـس  رد  رهش 
اهاوجن مارآ  مارآ  .دیآ  یم  اه  تسد  رود  زا  يا  هزوز  يادـص  اهنت  .دـنا  هدـش  رهُم  اه  ناهد  سبح و  اه  سفن  .يونـش  یمن  ییادـص 

یم هرگ  یمارآ  هب  اه  تشم  .دسر  یم  شوگ  هب  یناطیـش  تایآ  تناها !!» : » دلول یم  همزمز  کی  اهنت  اه  شوگ  رد  .دنوش  یم  عورش 
دوش و

اه هرادج  رب  راو  بالیس  اهدایرف  دتلغ و  یم  مه  رد  اه  نادند  .دروخ  یم  كاچ  ناما  یب  اه  نابیرگ 

ار سک  چیه  .دنا  يرارف  هتفر  ورف  ياه  هقدح  زا  اه  مشچ  تسا و  هتفرگ  رابگر  یهایس ، .دبوک  یم 

.تسکش مه  رد  ار  توکس  مکحم  ياهریجنز  دیاب  .دیُرب  دیاب  .تسا  هدش  ِهل  اه  هدرُگ  رد  اه  تقاط  .تسین  لّمحت  يارای 

مه رد  تخـس  هّینیـسح  .دنا  هتخیر  ورف  هللا  همحر  ماما  شمارآ  ياه  نوتـس  .دریگ  یم  لاب  اه  جوا  نآ  رد  راو  باقع  يدایرف  ناهگان 
هتفرگ و تسد  هب  ملق  هداد و  شیوخ  هب  یناکت  راـب  نیا  لـبُه  .دـنا  هزاـت  یُتب  يوجو  تسج  رد  شود  هب  ربت  ِناـیمیهاربا  .تسا  هدـش 

.تسا هتخات 

تسد هک  یکچوک  تب  لبه ، دنور ؛ یم  هژر  لبه  شمارآ  هزانج  رب  نازابرس  .دریگ  یم  ندیراب  اه  تشم  دنکش و  یم  رهش  توکس 
.تسا هدز  هرگ  نیاطیش  نماد  هب  ار  شیاه 

نابزرم ریما  / مینک یمن  قشع  هب  تشپ 

مینک یمن  قشع  هب  تشپ 

نابزرم ریما 

.دوش هتسکش  دیاب  دنک ، راد  هکل  ار  دیشروخ  تحاس  ات  هدیزخ  نوریب  اه  یهایس  هدرپ  تشپ  زا  هدیشوپ و  قافن  شکتـسد  هک  یتسد 
گنج هک  ار  یبیلـص  و  دز ، یم  یلع  قرف  رب  هک  ار  يرگید  مجلم  نبا  تسد  دوب  هدـید  خـیرات  ياروام  زا  هک  دوب  يدرم  مـالک  نیا ،

.تخادنا یم  هار  هب  ار  يرگید  یبیلص  ياه 

ناهد داتـسیا و  درم  .دنهد و  هولج  يرادقم  یب  کچوک و  عمـش  ار  دیـشروخ  دنتـساوخ  یم  .دنتـساوخ  یم  یناطیـش ، ار ، رون  تایآ 
«! دریمب دیاب  شافخ   » هک داد  نامرف  دیبوک و  رون  تعسو  هب  یتشم  اب  ار  بش 
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زا داتـسیا و  ایند  يوربور  داتـسیا ، درم  .تسا و  هدـش  روگ  مگ و  کیرات ، گنت و  ياهراغ  رد  دوخ ، گـنت  روگ  رد  شاـفخ  کـنیا 
تساخرب و دننازوسب ؛ ار  دیشروخ  درواین  بات  ادخ  حور  نامز و  هدیسوپ  دبلاک  رب  دوب  ادخ  حور  درم ، .درک  عافد  اه  ینـشور  ربمایپ 

.دیشورخ

مینک و تشپ  شافخ  بش و  لیخ  هب  ات  هتخورفا  ناماه  بلق  رد  ینشور  هراومه  شتآ  اّما  تسین ؛ ام  نیب  درم ، هک  تساه  لاس  کنیا 
ار وا  داد ، مانشد  ار  قشع  رابت  یسک  رگا  مینزب و  دنخبل  قشع  هب 

.مینامب یقاب  درم  مینک و  قشع  مشخ  زیوآ  قلح 
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هللا همحر  یمق  سابع  خیش  جاح  گرزب  ثدحم  تشذگرد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ملق تاحشر  نیرت  یقاب 

.دوش یم  يراج  رفن  نارازه  دای  رد  زور  ره  هک  مشیدنا  یم  تمان  نشور  روضح  هب  - 

.دوش یم  رورم  رفن ، نارازه  هاگن  رد  بش  حبص و  هک  مشیدنا  یم  تملق  ینامسآ  روضح  هب  - 

.تسا هدرک  ظفح  لالز  فافش و  نانچ  مه  اه ، لد  رد  ار  تدای  رولب  هک  مشیدنا  یم  تا  یناحور  تّمه  هب  - 

! تفرعم سونایقا  رد  هتفای  افص  حور  يا  دنوادخ ؛ صلخم  هدنب  يا 

یم ساپ  نیمز ، نامـسآ و  نانکاس  تسا -  يراج  دـبا  ات  يا  همـشچ  لثم  هک  ار -  تملق  ياه  شوارت  هک  يدوب  یتکرب  اب  دوجو  هچ 
! دنراد

راس همشچ  هب  اجتلا  هک  ییاج  ات  دنتسه  هنافراع  فراعم  هناقشاع و  ياه  شیاین  هنشت  هک  ییاه  ناج  ِییاّقـس »  » زا رتالاب  یهوکـش  هچ 
!؟ دنرب یم  حیتافم »  » هنارثوک

! قشع هاپس  رادملع »  » مان مه  تسا ! همقلع »  » دنمهوکش ياّقس »  » ِمان مه  هک  تمان  رب  دورد 

« رحس حاتتفا و   » هنارثوک اب  ار ، یهلا  هرفس  نانامهیم  و  هبدن ؛» لیمک و   » ِلالز اب  ار ، ترایز  ياه  ناوراک  ِناگنـشت  هک  تتمه  رب  دورد 
! ینک یم  باریس 

اب ار  ناقشاع  ماشمو  ییارآ  یم  هبدن »  » هناراظتنا ياه  هژاو  لگ  اب  ار ، هعمج  ناهاگرحس  و  ریبک ؛» نشوج   » اب ار  ردق »  » ياه بش  ِرطع 
يزاس یم  انشآ  اه ، نآ 
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، ... هنیدـم البرک و  ات  مق  زا  مق ، ات  ناسارخ  زا  عیقب ، ات  نارکمج  زا  اروشاع ،»  » ترایز ات  لّـسوت »  » ياـعد زا  نیمآ ،»  » اـت هّللا » مسب   » زا
! تمان داب  يدبا  یهد ! یم  ناشرارق  یهلا  برق  ریسم  رد  ینک و  یم  هارمه  رون  جاوما  اب  ار  نانمؤم 

هک دـشخرد  یم  فراعم  غورفرپ  ناشکهک  رد  هک  تسین  نانجلا » حـیتافم   » اهنت تفای ! یهلا  راونا  ِفیلأت  راختفا  هک  تملق  داب  يدـبا 
«! لامآلا یهتنم   » ِغورف رپ  باتک  هب  دسر  هچ  ات  تسا  یفاک  مومهملا » سفن   » نامه تملق ، ییاناوت  ِنایب  يارب 

اه و یشوخ  ِنامهم  زور  ره  ار  تا  هتفیش  ناج  دندوب و  لامآلا  یهتنم  ِشراگن  قادصم  هک  تفای ، ییاهوزرآ  رطع  رد  دوش  یم  ار  وت 
! دندرک یم  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  بیاصم 

؛ دنریگ یم  دوخ  هب  يدبا  ینامسآ و  گنر  هشیمه  هک  ییاه  هتشون  درک ! وجو  تسج  تیاه  هتـشون  مامت  ِتقادص  رد  دوش  یم  ار  وت 
! اه هیثرم  اه و  حدم  مامت  ات  لتاقم  زا 

و ناقاشع ، هاگن  رولب  رد  نافراع ، هنابـش  فاکتعا  رد  نادیهـش ، خرـس  هراوداـی  رطع  رد  نارئاز ؛ ِكاـنزوس  تولخ  رد  دوش  یم  ار  وت 
نادقف هاگ ، چیه  درک ! وجو  تسج  ناگتشرف ، نیمآ  زا  رپ  ِمّسبت 

: تساک دهاوخن  تا  یناحور  روضح  زا  وت ، ینامسج 

تلد ِنشور  هنیآ  ریخ ! هب  شدای 

! تسا هتفخ  دوع ، لگ و  رطع و  ِنیب  هک  الاح 

! یتوارط ترازم  میرح  زا  دچیپ  یم 

تسا هتفکش  تدای ، هب  هچنغ  رازه  ییوگ 

، ناـماه هاگـشناد  اـه و  هزوح  ِشیاـین  اـعد و  ِزورما  اـت  ناـماه ، ناوـج  اـهریپ و  ناماهرگنـس ، اـهزیرکاخ و  ناـماه ، « ههبج  » زورید زا 
.تسا هدوب  نام  هراومه  سفن  مه  وت ، ملق  تاحشر  زا  ولمم  هناقشاع  ياه  کشا  ناماه ، هینیسح  اهدجسم و 

! داب نامراداوه  تتعافش ، تسد  مالسلا و  هیلع  هّللا  لآ  راوجمه  تا  یتوکلم  حور 

ییاضر هدیمح  / سنا ياه  هرازه  زار 

سنا ياه  هرازه  زار 

ییاضر هدیمح 

تنابل ثیداحا ! ِيراج  ِشزاون  تیاه  مشچ  يا  باجتسم ؛ ياهاعد  هاگ  هیکت  تیاه  تسد  يا 
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.یناوخ یم  نتفکش  هب  ار  راهب  یتقو  دهد  یم  هفوکش  يوب 
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ات یهاوخ  یم  رتارف  ینامـسآ  .دندرگ  یم  تیاه  مشچ  رادـم  رب  هدـش ، شومارف  ياهاعد  .تسوت  مامتها  هدز ، کش  ياه  هار  سوناف 
...اه مشچ  نیا  رگا  یّتح  درب  یمن  دای  زا  ار  وت  خیرات  .ینزب  لاب  نآ  رد 

تنابل زا  .يراذـگ  یم  ماگ  اه  نآ  رد  تسد  هب  سوناف  یتقو  دـنچیپ  یم  مه  رد  اه  هداج  .دـنیآ  یم  تباجا  نیمزرـس  زا  تیاـه  ماـگ 
.نامد هدیپس  حیبست  تراشرس ، ناتسد  زا  فوشکمان و  قیاقح  تنامشچ  زا  هک  نانچ  نآ  تسا ، يراج  هسدقم  راکذا 

، نونج خالگنس  دنبن ، ار  تیاه  مشچ  .دننیـشن  یم  هراظن  هب  زین  اه  هوک  ار  شلیدب  یب  كاوژپ  هک  تساسر  ردق  نآ  تتاجانم  يادص 
.دیشک دهاوخ  ورف  دوخ  رد  ار  نامیاپ 

تیاه کلپ  تشپ  رهش  يونش ، یم  بوخ  ار  نامیاه  بلق  روک  شپت  .دپت  یم  وت  ناتسد  رد  سنا -  ياه  هرازه  زار  نانجلا -  حیتافم 
هک یهار  نیا  رد  رادرب  ماگ  .دنامب  نادواج  تتارطاخ  دبا  ات  راذگب  میروآرب ، نامسآ  رب  تسد  اعد  زا  باریس  راذگب  دنز ، یم  سفن 

متخ دیشروخ  هب  هشیمه  ات 

.دهد یم  رپ  لاب و  توکلم  ات  ار  وت  هک  يا  هزات  ياوه  نیا  رد  رادرب  ماگ  دوش ، یم 

نامـسآ اـت  ار  وت  هرجنپ  رازه  تسا ، زاـب  تاـجانم  ياـه  هچیرد  میتسرف ، یم  تاولـص  میناوخ و  یم  اـعد  .میا  هداتـسیا  ناـنچ  مه  اـم 
.دنک یم  یهارمه 

رگیزرب تناتسود  و  تاملک ، زا  یناشفشتآ  تنایرش  هاگحبص ، میـسن  ياکنخ  تسفن  تسا ، دوبک  ياه  هشفنب  زیخاتـسر  تیاه  مشچ 
.تاجانم اعد و 

ینادرگرس اه  نرق  هدش  شومارف  راکذا  یناوخ و  یم  سّدقم  داروا  شیاین ، هداّجس  رد  تمنیب ، یم 

ات ار  دیشروخ  تیاه  ماگ  ّدر  دننز ، یم  وسوس  تاحفص  رب  تیاه  تشگنا  سوناف  .ینک  یم  همزمز  ار 

.درب دنهاوخن  دای  زا  هاگ  چیه  ار  وت  سدقم ، تاملک  تسا ، هدناشک  نیمز 
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هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هلهابم  زور 

هراشا

هبنش کی 

نمهب 1382  26

هجح 1424 يذ   24

Feb. 15  . 2004

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نایصع ياه  مشچ  رد  سرت 

نایصع ياه  مشچ  رد  سرت 

یتیاده نیسح 

دنناد یم  هن  .دنبای  یمنرد  ار  تقیقح  و  دننیب ؛ یمن  ار  وت  رون  .تسا  هدز  رهُم  ناشیاه  لد  رب  دنوادخ 

هزرابم هب  ار  وت  شیوخ ، ِنایصع  ِیخزود  ياه  هلعش  رد  ناگتخوس  نیا  .دننادب  دنهاوخ  یم  هن  و 

هب اوه  .دنمهفب  نابایب  رد  ار  ایرد  شورخ  هک  نآ  یب  دنا ، هداتـسیا  وت  مشچ  رد  مشچ  گنرین ، ریوزت و  ياه  هشوگ  نابهار  .دنبلط  یم 
.يوش یم  کیدزن  مارآ  مارآ  .تسا  هدرک  بضغ  نامسآ  دّرغ ، یم  تّدش 

مالـسلااهیلع همطاف  .تسا  هداهن  رـس  شیوخ  ینابرهم  نابیرگ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دروخ  یم  ناکت  تناهارمه  وت و  ياـپ  ریز  نیمز 
.دراذگ یم  تیاه  هناش  هب  رس  مالسلا  هیلع  نیسح  دشک و  یم  رگج  زا  یهآ  مالسلا  هیلع  نسح  .تسوت  یناشیپ  نارگن 

اّما دنیآ ؛ یمرد  ادص  هب  اه  گنس  .تسا  دنوادخ  نیتسار  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دییوگب  یهارمگ ! هیت  رد  ناگداتـسیا  يا 
اه نابز  اّما  دـنزاس ؛ رو  هلعـش  ار  شیوخ  نیرفن  شتآ  ات  دننیـشن  یم  نیمز  رب  گـنن  ياـهوناز  .دـسر  یمن  ییادـص  رکف  هاـگولگ  زا 

.دنا هدیچیپ  مه  رد  اه  نادند  دنا و  هدش  کشخ 
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زا وت  تسا و  هدش  رپ  دنوادخ  زا  اه  هیواز  مامت  .توربج  یناشیپ  رب  يا  هداتسیا  رادیاپ  دنلب و  وت 

هتسشن بقع  نیطایش  .دبوک  یم  شیوخ  هنیـس  رـس و  رب  نامـسآ  ییاس ؛ یم  نیـسح  يولگ  رب  ار  تیاه  تسد  .يا  هدنکآ  ایاوز  مامت 
ارحـص رد  یتمایق  .دنزغل  یم  مه  رد  نیمز  تاحفـص  .تا  یناشیپ  رب  یـشک  یم  تسد  .تسا  هدنام  زاب  تریح  زا  ناشیاه  ناهد  .دـنا 

.تسا هداتسیا  تیاشامت  هب  هناقشاع  مالسلا  هیلع  حیسم  .تسا  هتسب  هفطن 

تشحو يوب  .دزرل  یم  تخـس  نابایب  .تسا  هدش  ناریو  اهزجر  تسُـس و  اه  مدق  .دوش  یم  رت  فاّفـش  نایـصع  ياه  مشچ  رد  سرت 
هقلح رد  گـنچ  یـسک  هچ  .دـنبوک  یم  ترـسح  ياـهوناز  رب  ریوزت  روز و  ناراگدـنوادخ  .تسا  یمدـق  کـی  رد  گرم  .دـیآ  یم 

نابایب ياه  هتوب  .دنا  هداتسیا  تهار  هب  نانک  الیواو  ناگتشرف  .مالسلا  هیلع  ریما  یناشیپ  رد  يوش  یم  هریخ  تسا ؟ هدز  اهداب  يوسیگ 
، دیاشگب بل  زا  بل  رگا  هک  مالسلااهیلع ! همطاف  و  دشک ؛ یمن  رگج  زا  یهآ  مالسلا  هیلع  نسح  زونه  و  تسا ؛ ندیـشک  هنابز  ياّیهم 

.دننز یم  گنچ  نامز  هدیرد  نهاریپ  رد  .دیآ  یم  همهمه  نینط  .دیتلغ  دهاوخ  لوات  نوخ و  رد  نیمز  تشونرس 

وت ناهارمه  ياپ  ریز  نیمز  دییآ و  یم  زونه  .دنکم  یم  اه  بل  زا  ار  شیوخ  تّفخ  معط  نازیرگ ، نابهار  دنـشک و  یم  هروه  اه  نش 
نینچ وت  رب  ار  شتیامح  ناراب  دنوادخ  .دنَک  یم  ناج  نیمز  .دزرل  یم 

: دراب یم 

دنخبل وت  .دوش و  یم  کیدزن  شیوخ  نایاپ  هب  زور  تشاد » مهاوخن  رب  ناشیاه  لد  زا  ار  رهُم  زگره  دـنگوس ، وت  هوکـش  هب  مربمایپ ! »
ياه هناش  هب  یتسد  مالسلا ، هیلع  نسح  ناوزاب  هب  یتسد  نانز ،

هناقـشاع ناج ، قمع  زا  ار  تدنلب  يالاب  دـق و  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  .یتفا  یم  هار  هب  هناحتاف  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
.دنشک یم  سفن 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / دیشروخ تواخس  بآ و  تقادص  هب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

ات ینامسآ ، یـشمارآ  اب  دندمآ ، یم  دندرک ؛ یم  عولط  اه  هاگن  يور  شیپ  ناوضر ، رطع  زا  راشرـس  راهب ، نیدنرپ  ناهاگرحـس  لثم 
هب ار  راهب »  » تمظع دنشخبب و  رواب  گنر  ار  ریوک »  » دیدرت

! دنراپسب اه  هظفاح 
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داد یم  ناشن  ناشنیبج  ششخرد  ار  نیا  دوب و  کیدزن  یلیخ  ادخ ، هب  هک  یتمس  زا  اّما  دندمآ ؛ یم 

! دوب ینّابر  میالم  راونا  زا  يا  هلاه  رد  هک 

تلاسر اب  میـسن ! لثم  تفوطع ؛ ناهرب  اب  بآ ! لثم  یلالز ؛ لالدتـسا  اـب  ناراـب ! لـثم  تفاـطل ؛ قطنم  اـب  راـهب ، تمـس  زا  دـندمآ ، یم 
هوکـش و  قشع ، ییابیز ، راـهب ؛ لـثم  راـگزور ؛ هنییآ  رد  اـت  دـندمآ ، یم  نامـسآ ! لـثم  تبحم ؛ تقادـص  اـب  لـگ ! لـثم  ییاـفوکش ؛

! دننک اشامت  دوخ  مشچ  هب  ناروابان  ار ، نانآ  ییافوکش 

يارب نازخ  هک  اتفگش  اتفگش ! دندرب ! یم  كّربت »  » هب همرُـس  ناشیاپ ؛ كاخ  زا  ناگتـشرف  دیزان و  یم  ناشبیجن  ندیمارخ  هب  نامـسآ 
دهاوخ هزجعم  شیاه ، « بیلص  » قرب قرز و  هک  تشادنپ  یم  دوب و  هتـسارآ  ار  دوخ  هدیـسوپ  ياه  ییابیزان  راهب ، اب  هلهابم »  » هلباقم و

یفطصم دّمحم  تاقولخم ، ففرشا  تانیاک و  رورس   » اب هلباقم  هلهابم و  ناوت  ار  هثراحوبا »  » نازرل ياه  تسد  هک  تشادنپ  یم  درک !
! دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

! تسه نانمؤم  ریما  الوم  يولع  تازجعم  اب  ِههجاوم  يارای  ار  بقاع »  » هک تشادنپ  یم 

! داد دهاوخ  حیجرت  مالسلااهیلع » ارهز   » لد ياه  هویم  رب  ار  حیسملا » دبع  «، » هلالج ّلج   » دنوادخ هک  تشادنپ  یم 

هک اشاح  دراذگب ! اهنت  ار  مالسلا » هیلع  ءاسک  لآ   » ناموصعم ار ، شیوخ  ناگدیزگرب  دنوادخ  هک  اشاح 

«! ابع لآ   » راونا مه  نآ  یهللا ! هجو  هنادواج  راونا  مه  نآ  دزادرپن ! شیوخ  راونا  راشتنا  هب  دنوادخ 

! تفرگ ارف  ار  ناش  يریوک  دوجو  رسارس  یناشیرپ ، سرت و  تسکش و  ورف  ار  ناگدز  نازخ  ییامندوخ  هنییآ  راهب ، تبیه  يرآ !

و هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربـص  اـب  ار  نـالهاج  مالـسلا ، هیلع  ـالوم  ریـشمش  اـب  ار  ناـشک  ندرگ  هک  هلـالج » ّلـج   » تسوا يرآ 
یناسک ّلج ) ّزع و   ) دنوادخ دناوت  یم  هنوگچ  دـنبایب ! تفرعم  بتکم  هب  هار  ات  دزومآ  یم  بدا  ابع ، لآ  راونا  اب  ار  رّجحتم  نانیبدوخ 

: بازحا ( !؟ اریهْطَت مُکَرِّهَُطی  ْتیَْبلا َو  َلْهَا  َسْجِّرلا  مُْکنَع  َبِهُْذِیل  هّللا  ُدـیُری  امَّنِإ  تسا : هدومرف  اه  نآ  هرابرد  دوخ  هک  دراذـگ  ورف  ار 
(33

نارگید هب  ار  ناشتمظع  دراذـگ و  اـهنت  تارطخ  رد  تسا ، هدرک  تیاـنع  تماـما  تّوبن و  تفارـش  هک  ار  یناـسک  دـناوت  یم  هنوگچ 
!؟ دنایامنن
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دوجو بذج  نانچ  دوب ، هتفرگ  ار  ناشدوجو  یگدز ، نازخ  هک  نارجن »  » هاوخدوخ ِياراصن » »

عضاوت اب  سپ  دنتشادن ! یهلا  راونا  ربارب  رد  بدا ، عضاوت و  زج  یهار  هک  دندوب  هدش  هّللا » لآ   » ِيراهب

 ، ...و تادامج  تاتابن و  زا  ملاع : تادوجوم  مامت  رب  شمکح  هک  يرورـس  میلـست  دـندش ! یم  ربماـیپ  ياـضر  میلـست  ماـمت ، ِبدا  و 
نامسآ رد  دنوادخ  ججُح  مالسلا  هیلع  شنیموصعم  يایصوا  و  تسه ! هدوب و  يراج 

.دننیمز و 

مهیلع تیب  لها  هنامیرک  تمحر  هناراهب و  تبالص  نانآ ، هب  نیرفن  زا  زیهرپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوفطصم  ربص  تفوطع و 
زبس هداج  هب  نانآ  زا  يا  هدع  تیاده »  » ببس تخاس و  نامیـشپ  ناشراتفر  زا  داد و  ناشن  يراصن ، هاوخدوخ  هورگ  نآ  هب  ار  مالـسلا 

! دش تداعس » »

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / قح هدارا  نانیشن  هیاس 

قح هدارا  نانیشن  هیاس 

نایمیکح تاداسلا  زانهم 

بـش ياه  هداج  رد  ات  دراشف  یم  تشم  رد  ار  ناگراتـس  ...دولآ و  باوخ  ياهرپ  شزاون  زا  درذـگ  یم  دراذـگ و  یمن  مه  رب  کلپ 
.دزادنا ینشور  هدز ،

نیمز ياه  ههاریب  ات  ار  وا  مایپ  ات  دنرتسگ  یم  رفس  ياه  لاب  تقیقح ، ناریفس  ...هوُدبْعاَف و  یَـش ٍء  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  ِّالا  َهِلا  ال  دناوخ : یم 
.دنروآ دورف 

رهـش ات  دوخ  راب  هلوک  رد  ار  دـیدرت  ّتیحیـسم ، ناملاع  هک  اج  نآ  نارجن ،»  » ياهاسیلک ات  هنیدـم  زا  هنیدـم و  ياه  هچوک  ات  هّکم  زا 
هنیس هک  تسا  ماگنه  نآ  .دننک  یم  حبذ  ار  وا  مالک  ياه  يرانق  يروابان ، هنشد  اب  دنشک و  یم  شود  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

: دوش یم  هلهابم »  » هیآ لوزن  ِقاور  شا 

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  »
وت اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیسر وت  هب  حیـسم ) هرابرد   ) هک یـشناد  ملع و  زا  سپ  هاگره  ام )! لوسر  يا  ( ؛ َنیبِذاْکلا یَلَع  ِهّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 

ار شیوخ  نانز  ام  ار ؛ دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دـییایب  وگب : اه ؛ نآ  هب  دـنزیخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب 
تنعل و  مینک ؛ یم  هلهابم  هاگ  نآ  دوخ ؛ سوفن  زا  مه  امـش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  ام  ار ؛ دوخ  ناـنز  مه  امـش  میناوخ ، یم  ارف 

« .میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ 
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نابزرم ریما  / دیشروخ نادناخ 

نابزرم ریما 

رد تسد  ار  نسح  شوغآ و  رد  ار  نیسح  .دوش  یم  نایامن  هداج  مرُه  تظلغ  رد  تسد ، رود  زا  ... 

رـس رب  دریگ و  یمرب  شود  زا  ادِر  دـسر ، یم  نادـیم  هب  .دراد  یمرب  ماـگ  شیاـپ  هب  اـپ  همطاـف  وا و  هناـش  هب  هناـش  یلع  دراد ، تـسد 
.دنوش یم  قح  هدارا  ِنیشن  هیاس  شتیب  لها  دوخ و  .دزیوآ  یم  تخرد  ناتشگنا 

.هلهابم هنیس  رب  تسد  نانیمطا و  ِمرگ  ِناماد  رد  دیوج ، یم  تیموصعم  همیخ  رد  ار  ابع » لآ  ، » رظتنم نامشچ 

.هتسکش ناش ، هتـسب  دهع  ياه  تسد  دوش و  یم  هتـسب  ناشیاعّدا  ياه  بل  دننک ؛ یم  اشامت  یتفگـش  ياه  هپت  زا  نارجن ، ناگدنیامن 
ریز زا  هنزور ، یب  میرح  زا  دـهد و  یم  درگ  بقع  نامرف  شیوخ  هب  ناـشیاه  ماـگ  دـنک ، یم  لوفا  مرـش  کـلپ  تشپ  ناـشیاه  هاـگن 

.دزیرگ یم  هدروخ  كرت  فقس 

دیشروخ نادناخ 

نابزرم ریما 

! ایرد جنپ  هب  نامسآ ، جنپ  هب  هام ، جنپ  هب  دنگوس ! دیشروخ  جنپ  هب 

.دننک یم  اعد  خاتسگ  تعامج  نیا  هب  نوخ ، ِلد  اب  دنچ  ره  هشیمه  دنتسین ؛ نیرفن  نادناخ  اه  نیا  هن ! ... 

دوخ اب  دمآ و  .دسرت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دیآ ؛ یمن  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیا  دیوگن  یسک  ات  دندمآ  اّما 
ود هام و  ود  و  راوتسا ، دیآ ، یم  .ار  شیاه  يداش  اه و  یخلت  مامت  هجیتن  یگدنز و  ياه  لاس  یشوخلد  همه  شا ، یتسه  همه  دروآ 

نامسآ و  نیسح ؛ نسح و  یلع ، همطاف و  دنیآ : یم  وا  اب  هراتس 

نوریب هچ  قشع  نابز  زا  هک  شوگ  اهداب  و  شورخ ، رد  اهربا  دزرل ، یم  نیمز  ددنب ، یم  ار  شیاه  مشچ 

.دمآ دهاوخ 

مادک دشاپن ؟ مه  زا  راوتـسا  تعامج  نیا  هاگن  ریز  دناوت  یم  ناشکهک  مادک  داد ؟ دهاوخ  ار  لالج  همه  نیا  خساپ  يا  هنمیه  مادـک 
؟ دروآ دهاوخ  بات  ار  جنگ  جنپ  نیا  مکحم  اّما  نابرهم  ياه  ماگ  تبیه  هوک ،

.درک دهاوخ  قرغ  حون ، نافوت  ار  ایند  هک  تسا  يا  هفقو  یب  ناراب 
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.دوش یم  یسوم  خساپ  ینارت » نل   » هک اج  نآ  روط ، رد  دنیادخ  یلجت  ییوگ 

.ار ناش  یلجت  ندید  تسا  هدش  مشچ  نت  همه  نامز  نیمز و  و  دنیآ ، یم 

یگنارک یب  نیا  رد  ادخ  شیور  هب  ام  ادخ ؛ همه  رون ، همه  ینعی  دنیآ ، یم  هک  اه  نیا  مینک ! یمن  نیرفن  اعُد و  ام  دیراد ! هگن  تسد 
نیرفن .دیراد  رایـسب  ياه  مخز  دنچ  ره  دینکن ، نیرفن  دریگ ! یم  ار  خـیرات  مامت  نماد  امـش  ياعُد  هک  دـینکن  نیرفن  .میدروآ  نامیا 

...دنشک یم  سپاو  مارتحا ، هب  دننک و  یم  توکس  ...دینکن و 
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زامن عوکر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یشخب  رتشگنا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نیکسم هاگن 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

هک یَملاع  دنتـسناد ، یم  توسان  ملاـع  ِنآ  زا  ار  بارتوبا  رظن ، گـنت  ِناـنیب  کـیدزن  اـّما  دوب ؛ زاـب  شرع ، هب  ور  هشیمه  شا  هداّـجس 
! رورسم شبانج  یهارمه  زا  دوب و  شترضح  كرابم  مودق  زا  نیگآرطع 

نامسآ نانکاس  تفرگ و  یم  ارف  ار  كاخ  ياضف  شروضح ، »ي  یتف رطع ال  ، » دش یم  زامن  هدامآ  دوشگ و  یم  ار  شا  هداجس  یتقو 
عضاوت رگم  ات  دنتفرگ ! یم  تقبس  رگیدمه  زا  ترضح ، هب  ادتقا  يارب 

ِنایب زا  تسناوت  یم  اهنت  هک  ییاه  هناقـشاع  دزاس ؛ انـشآ  مالـسلا » هیلع  یلع   » ياه هناقـشاع  رطع  اـب  ار  ناـنآ  ناـج  ماـشم  شمـالک ،
! یلع دوش ؛ يراج  یلع  هناعشاخ 

؛ َنُونِم�وُْملا َحَْـلفَأ  ْدَـق  ياه : هژاو  لگ  زا  هدـنکآ  نارک ، یب  سونایقا  ود  و  یهلا ، میظع  تیآ  ود  یندـشان ، ادـج  راـی  ود  زاـمن ؛ یلع و 
1 و 2) نونموم :  ) َنوُعِشاخ ْمِِهتالَص  یف  ْمُه  َنیذَّلا 

تسا زامن  حور  یلع  نوچ  ار  ادخ 

تسا زاب  هعیش  يوس  هب  تمحر  رد 

یهلا قشع  هنییآ  یلع 

تسا زامن »  » زاجعا قادصم  یلع 

ناشیاک قافنا ، دهاش  شعوکر 

! تسا زاون  نیکسم  نامز  ره  شهاگن 

تلـصخ هب  دنوادخ  هک  ددرگ  یم  یمیرک  ياناوت  تسد  تواخـس و  رطع  لابند  هب  ناس  هناورپ  دـسر ؛ یم  هار  زا  يا  هدیـشک  تنحم 
َنیذَّلا اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  دزان : یم  شا  ینامسآ 
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نابزرم ریما 

(55 هدئام :  ) .َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوت�ُوی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُقی 

! تسا هتشاد  ینازرا  ام  هب  ار  ندوب  ناسنا  ِراختفا  و  ار ، ندوب  ار ، یگدنز  هک  يدنوادخ  ییایلوا : نینچ  اشوخ 

یتشز اه و  یتساران  مامت  زا  ییاهر  يوس  هب  تداعـس ، يوس  هب  رـشب  تیاده  غارچلچ  و  تسا ، يدنوادخ  تمحر  هنییآ  هک  يربمایپ 
! اه

يرارقرب رد  و  نیرتروبـص ؛ تما ، ِتماما  رد  و  نیرت ؛ یخـس  تاـکز ، قاـفنا و  رد  نیرترب ؛ زاـمن ، رد  هک  يرادـم » تیـالو  رورـس   » و
: دراذگ یمن  ششخب  زا  هرهب  یب  ار  شیوخ  دنمزاین  عونمه  عوکر ، رد  یتح  هک  يدرمناوج  .دوب  مدرم  نیرتاناوت  تلادع 

! نز مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  نیکسم ، يادگ  يا  ورب 

ار ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ ، نیگن  هک 

ار نانیکـسم  یمالک  مه  داد و  حیجرت  خاک  يابید  هب  ار  كاخ  ریرـس  هک  ییالوم  رب  هلالج ) ّلج   ) دـنوادخ هرامه  نارک و  یب  دورد 
! دیامنن تبرغ  ساسحا  یسک  شا  يولع  تایانع  هیاس  رد  ات  دیزُگرب 

نابزرم ریما  / تسا باتفآ  ترتشگنا  نیگن 

تسا باتفآ  ترتشگنا  نیگن 

نابزرم ریما 

یتسرپرس ینعی  تیالو  بحاص و  ینعی  یلو 

یتسود ینعی  ندوب  یتیالو  بحم و  ینعی  یلو 

...ینعی یلو 

تسه و هچ  نآ  همه  هزادـنا  هب  تسا  یتحاس  هملک  .دوب  هملک  اهنت  زاغآ  رد  هک  تسج ؛ دـیاب  ار  هملک  نیا  ياـنعم  تسه ، خـیرات  اـت 
يامعم هک  دنک  یم  تاهابم  یـسک  هب  مه  ادخ  ینتح  دنیب  یم  هک  نامز  نآ  دیوگب  هچ  هملک  و  دشابن ! دشاب و  دیاب  هچ  نآ  ای  تسین 

تاملک شرتسگ  هب  نامداش  لییربج ، تسوا ! بان 

.دید دهاوخ  شنیرفآ  نیبج  رب  ار  هملک  شراب  شدوخ  ياه  مشچ  اب  نیمز  .دوش  یم  هدناوخ 

شرع توکـس  نیا  دـنیب ؛ یم  ار  قشع  تونق  یتقو  تسا  لییربج  لد  ياـه  شپت  نیا  تسا ! هدیـسر  هبذـج  رادـم  هب  خرچلگ  تعاـس 
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باختنا ار  هظحل  نیمادک  دناد  یم  ادخ  و  اخس ، يایرد  شیپ  تسا ،
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لاصتا زا  هک  نآ  یب  تسا ، دوخ  يادخ  اب  دوخ و  یب  هک  وا  و  دنکآ ، یم  ار  قشع  دجـسم  يدنمدرد  يادص  دوش ، یم  هک  مخ  .دنک 
.دزیر یم  ام  قاتشم  نامشچ  هب  ار  اخس  دوج و  زا  یباهش  و  مرک ، زا  يا  هقر  اب  دوش ، ادج  أدبم  هب 

ادخ و  درم ! يراد  یلد  هچ  تناتـسد ؟ راس  هیاس  رد  میروخ  یم  خرچ  ام  و  باتفآ ، دوش  یم  وت  رتشگنا  نیگن  هک  درم  يا  يدرک  هچ 
هچ لیربج  دنک و  باختنا  ار  هظحل  مادک  تسناد  یم  بوخ  هچ 

تسناد و یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  طقف  ناگتـشرف ، ادخ و  وا و  زج  هک  ار  يزار  درک  یم  ملکت  هیآ  هیآ  دوب و  هدمآ  تسمرس 
...یلع

نامسآ تشپ  هک  وگب  یعوکر  زا  دمحم ! وگب  .تیالو  وگب و  یلع  زا  تونق ؛ وگب و  یلع  زا  وگب ؛ مرک  زا  وگب و  یلع  زا  دمحم ! وگب 
لییربج هک  ار  وا  تیالو  هدژم  و  وگب ، یلع  زا  وگب ، دنک ! یم  مخ  ار 

...مکیلو اّمنِإ  : » وگب تساه ! فرح  همه  نتفگ  نامز  کنیا  وگب ! نک ! تمسق  ام  ياه  ناج  اب  هدروآ ،
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« یتأ لَه   » هروس لوزن 

هراشا

هبنش ود 

نمهب 1382  27

هجح 1424 يذ   25

Feb. 16  . 2004

ییاضر هثدحم  / قشع هروس  لوزن 

ییاضر هثدحم 

هدنشخب ياه  تسد  زا  ار  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  یـشاداپ ، راظتنا  یب  هک  یناسک  شاداپ  رد  دش ، لزان  ناسنا  تقلخ  زا  لبق  ناسنا » »
.دندرک ریس  دوخ ،

ناج حور و  رد  صالخا  .داد  شاداپ  ار  رون  هداوناخ  هدنـشخب  ياه  تسد  دوخ ، ادـخ  و  ادـخ ؛ يارب  طقف  ِهّللا ،» ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطی  امَّنِإ  »
جوا هب  دـندوشگ و  رپ  یلگهاک  هناخ  زا  هدنـشخب  ياه  تسد  هدـش  لزاـن  هنیدـم  نامـسآ  رب  قشع  دـش و  رولبتم  هنیدـم  ياـه  هراـتس 

.دندیسر

رت هدرتسگ  دیشروخ ، ارُوفاک .» اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبرْشَی  َراْربَْالا  َّنِإ  : » دندناوخ بل  ریز  ناگتشرف 

اهانمت مامت  هب  خـساپ  رد  ار  ناشتـسد  ادـخ  ياضر  يارب  هک  اه  نآ  دوشگ ؛ مشچ  اـه ، نآ  رـس  رب  ار  رهم  ياـمرگ  شباـت  زور ، ره  زا 
سنج زا  یبارـش  و  امرـس ، هن  دنـسانش و  یم  امرگ  هن  هک  ییاه  ناب  هیاس  تخاس و  ایهم  ار  یتشهب  ياـه  هکیرا  ادـخ  .دـندوب  هدوشگ 

.نیگآرطع مرگ و  لیبجنز  دننام  تشهب ؛ ياه  همشچ 

لامعا شاداپ  تمظع ، تمعن و  همه  نیا  اب  تشهب ، نیا  اًروُکْشَم ؛ ْمُُکیْعَس  َناک  ًءازَج َو  ْمَُکل  َناک  اذه  َّنِإ  »

يارب تسا  شاداپ  نیرتهب  نیا  و  تسا .» لوبقم  روکشم و  قح  تعاطا  هار  رد  امش  ششوک  یعس و  تسامش و 

.دوتس دهاوخ  ار  ناشیا  نأش  یتسه ، ياهتنا  ات  هروس  نیا  دبلط و  یمن  شاداپ  دنوادخ  زا  هک  يا  هداوناخ 
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یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنش هس 

نمهب 1382  28

هجح 1424 يذ   26

Feb. 17  . 2004

یتیاده نیسح  / دیدرت ياه  هعلق  حتاف 

یتیاده نیسح 

تا هنوگچ  .تسا  هدرک  سبح  ار  اـه  سفن  دـیرجت ، ياوـه  .دزغل  یم  اـه  شوـگ  هدرپ  رب  اـهنت  هک  تسا  يریـشمش  تیاـه  تسد  رد 
فرح ياوه  زونه  اّما  .تسا  رو  هلعـش  میادـص  .تسا  رو  هلعـش  منت  ما ، هدـیچیپ  شیوخ  رب  يا  هتفرگ  رُگ  نهاریپ  نوچ  منک ؟ فشک 

رب قالخا »  » .مشک یم  سفن  ار  تیاه 

هدرک رت  مکحم  ار  اه  نامسآ  زا  عافد  ياهرگنس  .دناوخ  یم  زجر  تلیدب  یب  ياه  هتفای  رد ، مالک »  » تسا و هداتسیا  وت  لّوا  ياه  هّلپ 
.یمحر یب  ياـه  هقعاـص  ضرعم  رد  يا » هشوگ  رد  هسـشنب  یناـهج  نوـچ   » وـت دـنراب و  یم  ترـس  رب  راوـید  رد و  زا  تاهبـش ، .يا 

ياه هناورپ  .ایرد  اه  شوگ  دوش و  یم  مرن  تیادص 

یم مارآ  رخآ  ياه  هدکهد  رب  تسفن  .دنروانت  مکحم و  اه  نوتـس  همه  اج  نیا  .تسین  یهار  داقتعالا » دـیرجت   » ناتـسلگ هب  ار  کش 
اه سفن  دنا و  هدش  گنر  یب  اه  گنر  هآ . -  تریح و  ياه  هدکهد  رب  دریگ - 

اه هراتس  يا ؟ هراتس  مادک  دصر  يوپاکت  رد  دنلب  نامسآ  نیا  رد  .يراد  یمنرب  شیوخ  زا  مشچ  .لالز 

تیاه تسد  رد  .يا  هدرشف  اهراب  اهراب و  تیاه  نادند  ریز  ار  اه  هراتس  .دنصقر  یم  وت  تشگنا  رب 
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مامت یگدودز  ِزار  تیاه  مشچ  اّما  دنک  یم  لدب  رود  کیرات و  یساره  هب  ار  تانئاک  هک  تسا  يزار 

.تساهزار

هنایروم چیه  مناوخب ؟ تا  هنوگچ  .يزارفا  یم  ربانم  رب  ار  هّیماما  ِمالک  خرـس  مچرپ  يزات و  یم  دیدرت  ياه  هعلق  رب  حتاف  دنمزوریپ و 
ياه هراتـس  ياشامت  هب  دوب ، وت  هاگنالوج  هک  ینامـسآ  رد  .دزغل  یم  اـه  سفن  رد  تیاوه  .منیب  یمن  تاـملک  نیمک  رد  رگید  ار  يا 

اهزارف نآ  رد  .ما  هدمآ  تمشچ 

رو هلعـش  ییادـص  چـیه  تخوس و  دـهاوخن  اه  نت  رب  ینهاریپ  هاگ  چـیه  رگید  .یـسونایقا  وت  هک  هنوگ  نآ  .یناکت  یم  ادر  نانچمه 
هدمآرد وناز  هب  اه  خالگنس  دنتـسین و  هاریب  اه  هار  .ما  هدرک  ناراب  سوناف  وت  مالک  زا  ار  شیوخ  نهذ  روک  يایاوز  نم  .دش  دهاوخن 

رد گنچ  وت  لثم  ات  تفر  مهاوخ  الاب  نابدرن  نیا  زا  ردق  نآ  .دـش  دـهاوخ  مکحم  وت  ّنئمطم  ياه  هّلپ  رب  نم  ياه  ماگ  یتسـس  .دـنا 
میمص زا  هعرج  ار ال  تهاگن  معط  متسیاب و  ترانک  رد  ات  تسد ، ارف  ناگراتس  يوسیگ  رد  منزب  گنچ  ات  منزب ، هام  راونا 

مناوت یمن  اهنت  يا  هناورپ  لثم  نم  دزغل و  یم  میاه  لّولس  رد  نانچمه  دیرجت »  » .مشکب رس  شیوخ 

.مناوخب زاوآ  ار  ناتسغاب  نیا  ناهنپ  ياه  هخاش 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   / هناقشاع ياه  هنابیرغ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

دنخرچ یم  اّرماس »  » نامسآ رد  هوکشب ، یعامس  رد  مه ، تسد  رد  تسد  اه  ناشکهک  تسا ؛ هداد  الـص  ار  شیاه  هراتـس  مامت  بش 
! دنریگ يولع »  » زورف ملاع  ِرهم  ِراسخر  زا  وترپ  ات  دننک  یم  يرامش  هیناث  هدیپس ، راظتنا  رد  و 

شمالک قح ! شمارم  قح ! شمان  دنیوا ! يارالد  تماق  ِتام  تانیاک  شهاگن و  هنییآ  زا  يوترپ  نامسآ  تفه  هک  يا ، هدنزورف  ِرهم 
وترپ زا  دز و  دـهاوخ  راـج  اراکـشآ ، اـه ، هتـسدلگ  ماـمت  يـالاب  يزور  ار ، قح  و  تسا ! یهلا  تقیقح  قح و  ِداـمن  شدوجو  و  قح !

! دیشوپ دهاوخ  تیاده  ِنشور  سابل  اه  یگریت  شتایانع ؛

! ناج الوم  تسا ! هار  رد  هک  يزورون  حبص  زا  وگب  نم ! اب  وگب 

! دـش مهاوخن  میاه  تسد  هدنمرـش  نم  و  دـنام ! دـهاوخ  هریخ  وت  زبس  مچرپ  رب  مهاگن  هک  ییاه  هظحل  بان  رطع  زا  وگب  نم ، اـب  وگب 
هناقشاع ار  میاه  هنابیرغ  تدای ، تونق  رد  يرمع  هک  ییاه  تسد 

، هعمج حبـص  ره  لد ، هظحل  هظحل  رد  ار  وت  و  دنا ؛ هدروخ  هرگ  تباجا  حیرـض  رب  تدای  رطع  اب  اه  لاس  هک  ییاه  تسد  دنا ! هدورس 
! دنا هتسشن  وجو  تسج  هب 
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اپ هب  ییاغوغ  بجع  نم  لد  رد  بشما  وت  رهم  یلو  دوش ؛ یم  هدینش  اه  نامسآ  رد  قاشع ، شوماخ  هلان  اهنت  تسا و  بش  ناج ! الوم 
! مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ای  ناج  الوم  اغوغ ! تسا ! هدرک 

!؟ وت زا  ریغ  مرب ، هانپ  وا  هب  هک  مراد  ار  یسک  هچ  ادخ ، زا  دعب  نک ! تواضق  تدوخ  رخآ 

هشیمه هک  ییوت  يا ! هدوب  نم  هانپ  رمع ، کی  هک  ییوت  وت !؟ زا  ریغ  دهد ، یم  ّتیمها  نم ، هناقشاع  ياه  هتساوخ  هب  ًالصا  یـسک  هچ 
ثایغ ای  ، » تمان رطع  اب 

! يا هداد  رارق  تتیانع  راز  هیاس  رد  ارم  یگدنز ، هظحل  هظحل  رد  هشیمه  هک  ییوت  ما ! هتفگ  نیثیغتسُملا »

: دونش وت  يابرلد  يادص  دنیب و  وت  ییایربک  لامج  هک  یهاگن  اشوخ  ناج ! الوم 

ار نامز  ِروجید  بش  یّلجت ، هب  نکشب 

! ار ناهج  هنییآ ، هب  ْيارایب  هولج  اب 

! تمان لگ  دناشنب ، اه  بل  هب  راذگب 

ار ناوج  ریپ و  لد  تسا ، هدوبر  هک  يرطع 

تسا هاگن  زاغآ  وت ، ياشامت  زورون 

ار ناگدز  بش  رحس ، ِزیگنا  لد  مشچ  رد 

! تلامج دیشروخ  هک  دیحوت ؛ قرشم  يا 

ار نامگ  مهو و  اه ، هنیآ  زا  هتشادرب 

! دنگوس وت  نامشچ  هب  میهاگن ، جاتحم 

ار نامز  روجید  بش  اشامت ، هب  نکشب 

هناقشاع زا  هک  یلد  اشوخ  تسا ! راودیما  وت  رادید  هب  راتفرگ و  وت  قشع  هب  هک  یلد  اشوخ  مشاب ! تهاگن  هیاس  رد  راذگب  ناج ! الوم 
! تفای وت  قشع  يالتبا  رد  ار ، شیوخ  ياود  هک  یلد  اشوخ  دش ! زور  بش و  تدای ؛ ِتونق  زا  راشرس  دیزگرب و  ار  وت  ناهج  ياه 

.تسا هتفر  تسد  زا  اه  لد  ناوت  هک  يآ ! نورب  تبیغ »  » قاحم زا  ناج ! الوم 

یمیقم بیبح  / هنییآ باتفآ و  يالوم 
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هنییآ باتفآ و  يالوم 

یمیقم بیبح 

(1)« یتآ کنا  ُلوقی  یبلق  ُنامزلا و  یضم  »

و دناوخ ، یم  ار  وت  راگدرورپ ، مان  تعـسو  هب  ییادص  اب  زور  ره  نذؤم  .دنخرچ  یم  شیوخ  درگ  هب  وت  یپ  رد  تساه  نرق  اه ، هیناث 
هب هک  ناگدنرپ  هب  تساه  لاس  .مهاوخ  یم  ار  وت  ماش  حبص و  ره  زین  نم 
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ياه لاس  رجاهم ، ناگدنرپ  .ناشزاورپ  رپ  ناشیاه ، لاب  هب  مرب ؛ یم  کشر  دننک ، یم  زاورپ  قفا  يوس 

.وس نآ  هب  نیا  زا  دندرگ ؛ یم  وت  یپ  رد  تسا ، لاس 

رازه نوچ  مه  دـنرادیب و  زونه  هک  ما ، هداد  ار  وت  رادـید  هدـعو  منامـشچ  هب  ناجاقآ ، .تسا  هدروخ  هرگ  وت  راظتنا  هب  نم  تشونرس 
يوس هب  ور  نانچ  مه  هک  درک  دـنهاوخ  ممیت  وت  ياپ  كاخ  اب  هک  ما  هداد  هدـعو  میاه  تسد  هب  دـنا ؛ هتفرن  باوخ  هب  یکاخ  هدـنور 

.دندرگ یم  وت  یپ  رد  نانچ  مه  هک  دنراذگ  یم  وت  ياپ  اج  رب  مدق  هک  ما  هتفگ  میاهاپ  هب  و  دنراد ؛ نامسآ 

دنتسیرگ و ریگلد  یبورغ  شوغآ  رد  شوغآ  هنابیرغ ، دندمآ و  عمج  نارازه  نامزلا ! بحاص  يا 

.دندیدن ار  وت  دنتفر و 

ياه هقیقد  ندرک ، رذگ  دیدرت  ياه  هیناث  زا  نتفر ، الاب  نامز  ياه  هلپ  زا  دیما ، هناش  هب  هناش  ینعی  ندوب ، وت  راظتنا  رد  دیما ! هناهب  يا 
، سیخ ینامشچ  اب  ینعی  ندوب ؛ وت  راظتنا  رد  .ندیسر  راظتنا  يادوس  هب  نتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  نیقی  ياه  تعاس  ندومیپ ، ار  وزرآ 

.نتشاد بل  رب  دنخبل 

.ندرک دصر  تدوجو  ساسحا  زا  ار  تقیقح  نتفرگ و  مارآ  تندوبن ، رانک  ینعی  ندوب ، وت  راظتنا  رد 

نآ ات  مرامش  یم  رون ؛ ات  وت ، لایخ  ات  دنتفیب ، سفن  هب  اه  هرامش  هک  اج  نآ  ات  مرامش ، یم  ار  راظتنا  نم 

.ناج اقآ  ییایب  ات  منک ؛ سح  ما  یناشیپ  رب  ار  تراظتنا  غاد  هک  اج  نآ  ات  منیبب ؛ باوخ ، رد  يرادیب ، رد  ار  وت  هک  اج 

بش ِکیرات  نالاد  هب  شیاه  یگتسخ  همه  نایاپ  رد  دیوج و  یم  ار  وت  دواک و  یم  ار  قامعا  دیشروخ ، ییانشور  رد  نانچ  مه  زور 
ناغمرا هب  ناینیمز  يارب  ار  وت  روضح  راثآ  اهنت  دسر و  یم 

.دننک یم  نینچ  هک  تساه  نرق  ریذپان ، یگتسخ  هراتس و ...  هام و  .دروآ  یم 

.ییآ یم  هنیآ ! باتفآ و  يالوم  يا  ناج ! يدهم 

میآ یم  نییاپ  راظتنا  ياهزور  ياه  هلپ  زا  .مرامش  یم  ار  ندوب  وت  اب  ياه  هظحل  راب  نیا  نم  و  دنریگ ، یم  ناج  اه  هرامش  ییآ و  یم 
ياه هیناث  هب  هاگ  نآ  تریح و  ياه  هقیقد  هب  يوابان ، ياه  تعاس  هب 

.ترادید هنارکش  هب  نادنخ  نانچ  مه  میاه  بل  قوش و  زا  دوش  یم  سیخ  سیخ  مه  زاب  منامشچ  .مسر  یم  قوش  یهارمه و 
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رب تیاه  مدـق  كاخ  ات  ییآ  یم  .ینک  یبوک  لاخ  رظتنم  رجاهم  ناگدـنرپ  ياه  لاب  رب  ار  شقن  نیرتابیز  اـت  ییآ  یم  ناـج ! يدـهم 
.دبایب ار  نتشادرب  ماگ  تسرد  ریسم  میاهاپ  دنیشنب و  مناتسد 

یهام جع ) ) يدهم يرآ ، .منز  یم  لز  نامـسآ  هنارکیب  هب  تعاس  زور و  ره  و  ما ، هتخیوآ  مراظتنا  هچیرد  رب  دیما  زا  يا  هدرپ  کنیا ،
.دوعوم هظحل  نآ  رد  دمآ ، دهاوخ  وا  دنام ؛ دهاوخن  ناهنپ  ربا  تشپ  دبا  ات  هک  تسا 

« یتآ کنا  ُلوقی  یبلق  ُنامزلا و  یضم  »

يدمحا ناخ  دوواد  / ناسنا هانپ 

ناسنا هانپ 

يدمحا ناخ  دوواد 

«. منیمز لها  هانپ  نم  انامه  ضرَْألا ؛ ِلْهَِأل  ٌنامَأ  ینِإ  »

يداو تسد  رود  ینشور  زا  هک  يراظتنا  هب  تسا و  شوخ  وت  مان  هب  نیمز  .هتفرگ  رگ  هتخوس و  بیرغ و  تسا ، هداتسیا  نارگن  نیمز 
؛ دهد یم  ربخ  نمیا 

شیپ رد  نمیا  يداو  هر  تسا و  رات  بش  »

« تساجک رادید  دعوم  اجک  روط  شتآ 

هک یموم  قح ، و  دزاون ؛ یم  ار  هدیدمتس  ندرگ  هک  تسا  هدش  يریشمش  نارگدادیب ، تسد  رد  داد ،

تشونرس هک  تسا  دوز  و  تسا ، نادرگرس  هتفـشآ و  نیمز  دمآرب .) رایع  تب  یلکـش  هب  هظحل  ره   ) .دیآ یمرد  یلکـش  هب  هظحل  ره 
.دهن ندرگ  هایس  تیعقاو  نیا  هب  دنادب و  موتحم  ار 

زا هاگدروآ  نیمز : .دنز  یم  هسوب  وت  شخب  ییاهر  ناتـسد  نامیلـس  رب  هک  يرتشگنا  هب  تسا و  هدرک  شوخ  لد  وت  دای  هب  اهنت  نیمز 
شیارب هدش  خسم  ناسنا  هک  یتیوه   ) نوخ یپ  زا  نوخ  هاگدروآ : سپ 

هفخ مرـش  نیا  زا  ندروآرب  رـس  رگید  هدش و  وجه  دوخ ، عون  مه  تسد  هب  هک  يا  هراچیب  هانپ ، یب  يا  هدرمژپ  ناسنا  و  تسا ) هتخاس 
.دناوت یمن  ار  هدننک 

رد هک  یناد  یم  بوخ  وت  یناد ، یم  وت  و  تسا ، هدـش  هل  دـنا  هدیـسر  لضا » مه  لب   » هب دوخ  هک  یناسک  ياپ  ریز  ناسنا  رورغ  يرآ !
.تسیز ناسنا  دوب و  ناسنا  هغدغد  یب  نآ  رد  دوشب  هک  تسین  یهاگهانپ  یناما و  تدوخ »  » زج ینادرگرس ، يداو  نیا 
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بارخ نیا  زا  ناسنا  راوشد  روبع  تسوت و  ناتسد  رد  یگدنز  نایرش  هک  یناد  یم  بوخ  دوخ  وت 

راهب و  دناشخرد ، یم  دشخرد و  یم  دفاکـش و  یم  تمان  هب  دیـشروخ  هک  وت ، تسین ؛ یندش  وت  نابرهم  ناتـسد  اب  زج  کیرات  ياج 
هک تسوت  ندـمآ  هاـگ  اـهنت  نیمز  و  دوش ، نشور  وـت  هرهچ  هب  شمـشچ  هک  دروآ  یم  رب  رـس  نازخ  سپ  زا  هاـگ  نآ  اـهنت  تقیقح ،

.دلاب یم  دوخ  ندوب  هب  دنز و  یم  دنخبل 

وت زج  اما  میـشابن ؛ روانـش  وت  حور  یکبـس  رد  مینکن و  سح  ار  تروضح  هک  تسا  هدشن  چـیه  هک  نیا  اب  بیاغ ! هشیمه  رـضاح  يا 
نیمز ندوب  كرچ  و  دراد ؛ ناراب  هب  ریوک  هک  يزاین  ار و  نیمز  ّیگدولآ  تقیقح  مییوگب ؛ ار  نامدرد  تقیقح  هک  میرادـن  ار  یـسک 

: دیایب ناراب  هک  دوش  یم  ور  هاگ  نآ 

تسا نیا  ناراب  همانرفس  گرب  نیرخآ  »

(1)« تسا نیکرچ  نیمز  هک 

ناسنا هدز  تشحو  نامشچ  دوبن ، شراظتنا  رگا  هک  یسک  يا  نیمز ؛ لها  هانپ  ناج  يا  يدهم ؛ ای 

! دیسر یم  چیه »  » یهایس هب  هظحل  ره 

شوغآ رد  اهنت  هتفخ و  سوبع  هچ  دکم و  یم  ار  دوخ  تشگنا  گنتلد  هنادـیمون و  هچ  هک  نیبب  ار  نیمز  هانپ  یب  كدوک  يدـهم ! ای 
.دهد یم  ناج  یهانپ  یب 

دوبن رگا  و  تسا ، هدـش  اهر  وت  دـنمرواب  ناج  رد  هک  ییابیز  ربص  دوبن  رگا  مسق  تا  ییاهنت  درد  هب  نیمز ! لها  ناـما  يا  يدـهم ؛ اـی 
زا نامز  لد  رد  نیمز -  هانپ  یب  كدوک  نیا  ناسنا -  دـبات ، یم  نیمز  هب  شوشم  ياهربا  تشپ  زا  هک  تدوجو  شخب  دـیما  يوسوس 

ورفدوخ رد  ار  شلها  نیمز  تفر و  یم  دای 

(2) .درب یم 

تسافص لها  تریس  ربص ، هک  لد  يا  نک  ربص 

تسافو تبحم  طرش  لامتحا ، قشع  هراچ 

تساشداپ دنک  هچ  ره  لوبق  ّدر و  کلام 

تساور دزاونب  رو  تسا  مکاح  دنزب  رگ 

تساعد رب  عزج  تسد  زونه ، دناوخب  هچ  رگ 

تساضق زا  دیما  يور  زونه ، دنارب  هچرو 
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تساقب رود  لصاح  زیزع  رای  تبحص 

تساهب شناهج  ود  ره  تسود ، رادید  مد  کی 
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مادقا ینارماک  مرکا  / دوهعم هناهب 

مادقا ینارماک  مرکا 

...گنرد یب  ياه  هیناث  دتمم ، ياهزور  یپ ، رد  یپ  ياه  هام  یلاوتم ، ياه  لاس 

مادک دیوج ؟ یم  وت  زا  رون  رهپـس ، ِكرات  رد  رتخا  کین  ِهام  مادک  دـنک ؟ یم  وت  میدـقت  زیمآرورغ ، ار  شراهب  زات ، رید  ِلاس  مادـک 
تتبالص اب  ِمودق  لابقتسا  هب  رون ، زا  یلعشم  اب  هوکـشاب ، هیناث  مادک  دوش ؟ یم  وت  نآ  زا  شتاظحل  همه  اب  نامز  میوقت  رد  ادیپان  زور 

؟ دیاتس یم  ار  تهار  كاخ  زبس  اهتنا و  یب  هداج  مادک  دیآ ؟ یم 

بات ملاع  باتفآ  يا  وت  قارف  بش 

ام هنیس  غاد  نودرگ ز  وچ  تسا  بلابل 

يا اه و  تلاصا  نیرت  لیصا  يا  مات ؛ ِنامیا  يا  نید و  ِمامت  يا  یتسه ؛ نابات  هشیمه  باتهام  يا  شرع ؛ نازوس  هشیمه  ِدیـشروخ  يا 
عولط کی  وت  دنـسپ ، قوشعم  یمّـسبت  هناقـشاع و  یتبیه  اـب  یقـشع ، ِدوخ  وت  قوشعم !؟ هن  یقـشاع و  هن  هک  یتسیک  وت  رهم ! زا  زیربل 

.بیرغ ِبورغ  کی  یبیجع و 

رد و  میا ، هدیدزد  اهراهب  همه  زا  ار  نامهاگن  هک  تساه  لاس  قیمع ، مسبت  تشم  کی  هدشمگ ، مشچ  تفج  کی  ِيوجتـسج  رد  ام 
قیمع مسبت  و  هدشمگ ، نامـشچ  تیؤر  رظتنم  یگدنز و  نازیرگ  رب  رگ  هراظن  یگتـشگرس ، هیت  یگدنز و  ِياز  تشحو  ياه  هلوغیب 

رپ هک  یتاظحل  رگ  هراظن  .دـنوش  یم  رت  قیمع  باتفآ  نیرز  ياـه  لاـب  ندـیعلب  يارب  وت ، یب  هک  ییاـه  بادرم  رگ  هراـظن  .میتسه  وت 
هک يا  هدـنام  ولگ  رد  ياه  ضغب  و  یهن ، یم  مهرم  یتسین و  هک  ییاـه  مخز  رگ  هراـظن  .وت  هاـگن  زا  تسا  یلاـخ  وت و  رطع  زا  تسا 

.ینک یم  دایرف 

همه توخن  رورغ و  ياه  هنابز  .تسا  توادع  ِرجنخ  ِیمخز  تلادع ، و  هدروآ ، رب  رـس  نیمز  كزان  ِتسوپ  ریز  زا  توادع  ياهراخ 
ياه هاگن  گنرین ، گنر و  ياه  مشچ  هدیشک ، شتآ  هب  ار  اج 

.دوش یم  دوبان  ایر  ياه  تسد  رد  تقادص ، ياه  هدنام  هت  و  هتفرگ ، هرخسم  هب  ار  موصعم 

شوارت هدوهیب  لمهم و  ياه  هژاو  افص ، رهم و  ِياج  هب  اه  بل  ِجنک  زا 

هچیرد لاذـتبا ، کیرات  ياهرات  .تسا  هدـناشک  دامجنا  هطرو  هب  ار  یتسه  همه  هدز ، خـی  ياـه  مشچ  هدرـسف و  ِياـه  بلق  .دوش  یم 
.تسا هدرک  دودسم  ار  قشع  نامیا و  ياه 
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...یلو تسا ؛ هدیچ  اه  لد  ِعرازم  زا  ار  تبحم  نیّرز  ياه  هشوخ  ایر ، رگورد  ساد 

قـشع زاوآ  تیادـص  زا  دزیر و  یم  رون  تهاگن  زا  .دراب  یم  افـص  حلـص و  تناتـسد  زا  دوش و  یم  شوارت  ایرد  یبآ  وت  نامـشچ  زا 
.دوش یم  هدینش 

ایر ِساد  زا  اّرب  راب  دص  تماقتنا  ریشمش  و  توادع ، ِرجنخ  زا  رت  يراک  راب  دص  وت  تلادع  نوناق 

.یتسه یگنادواج و  هگرج  رد  وت  یتسین و  لاوز و  هّجل  رد  ام  نامسآ ، ِردص  رد  وت  مینیمز و  ضیضح  رد  ام  .تسا 

.يردیح تبیه  يوبن و  ِيالوش  اب  يدوهعم ، هناهب  نآ  وت  هک  ایب 

ییاضر هدیمح  / یلاوح ياوه  رد  گنچ 

یلاوح ياوه  رد  گنچ 

ییاضر هدیمح 

هرجنپ .تسا  لباقم  ياه  هار  هروک  ِسوناف  مسانش ، یم  ار  تیاه  مشچ  .دنک  یم  مخ  رس  تیور  هبور  نامـسآ  .مونـش  یم  ار  تیادص 
.دنز یم  فد  ار  شیوخ  ياه  ناجیه  رهـش ، درد و  یم  رون  نهاریپ  قوش ، زا  دیـشروخ  .دنریگ  یم  برـض  ار  تیاه  ماگ  گنهآ  اه 

، دوش یم  قوش  زا  یطاسبنا  نیمز 

یم ار  ناش  هلاس  رازه  ياه  هلپ  دـنریگ و  یم  لاب  هار ، رد  ياـه  هعمج  دـننک ؛ یم  دود  دنفـسا  دنـشاپ و  یم  بآ  هار ، رد  ياـه  هعمج 
.دریگ یم  جورع  يوب  كاخ  هک  هنوگ  نآ  دنز ، یم  مارآ  ناراب  دنریگ ؛ یم  هنوپ  يوب  هار ، رد  ياه  هعمج  دنفاکش ؛

ییآ یم  .دنز  یم  نیقی  ياه  هناوج  كاخ ، هک  دنرگشزاون  ردق  نآ  تیاه  تسد  دفاکـش ، یم  ار  نامـسآ  ناهنپ ، يدنخبل  ییآ ، یم 
.نیتسآ رد  هفوکش  هچ  ره  نایب ؛ يراج  همزمز  رد  دور  هچ  ره  مشچ ؛ رد  هراتس  هچ  ره  اب  نابیرگ ؛ رد  راهب  هچ  ره  اب 

تنـشور ياـه  کـلپ  دـنبوک ؛ یم  ناـکما  ياـه  هرادـج  رب  رـس  هک  ناـنچ  نآ  دراد ؛ یم  او  شورخ  هب  ار  اـهدور  تیادـص  ییآ ، یم 
اه نامک  نیگنر  تیاه  مشچ  رد  دنبوک ؛ یم  لاب  هناورپ  نارازه  تیاه  تشگنا  هخاش  رب  دنز ؛ یم  مه  رب  ار  هدماین  ياه  بش  سوباک 

.دنشخرد یم  تیاه  مشچ  شخرچ  رادم  رب  اه  هراتس  دنوش و  یم  راوآ 
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! ریزگان ياه  بش  نیا  زا  ياو  دنهد ، یم  تبرغ  يوب  اهزور  نیا  هدش ؟ هداد  هدعو  هعمج  مادک  اّما  ییآ ؛ یم 

ياهزور رد  ار  تندمآ  ِباوخ  اه  میوقت  دـبوشآ ! یمن  ار  ناش  هلاس  رازه  باوخ  ییادـص ، چـیه  هک  هتـسب  هشیمه  ياهرد  نیا  زا  هآ 
یم ار  شرون  یگنرمک  دیـشروخ  زونه  .تسا  زاب  رهـش  ياه  هزاورد  زونه  .دـنوج  یم  سأی  محر  یب  ياه  نادـند  ریز  ناش ، یلاوتم 

تیاه ماگ  برـض  دیاش  دنیچیپ ، یم  شیوخ  رد  دـنواک و  یم  ار  توکـس  اه  هداج  دوش ، یم  هدـناوخ  تامـس  هاگره  زونه  .دـیرگ 
.دنک نطنطم  ار  فارطا  ياوه 

.تسا هعمج  ادرف  .دیآ  یم  دوع  يوب  مرب ، یم  یلاوح  نیا  ياوه  رد  گنچ 

یم هتخوس  ياه  سای  يوب  مناهد  متـسرف ، یم  تاولـص  دریگ ؛ یم  یـشومارف  معط  میاه  کلپ  ریز  باوخ  مدـنب ، یمن  ار  میاه  مشچ 
هک کیدزن  ردق  نآ  مونش ، یم  ار  تیادص  دنزاب ، اه  هرجنپ  .دهد 

؟ ادرف مادک  اّما  یسر ؛ یم  ادرف  نیمه  منک  یم  سح 

تیور هبور  ار  هنییآ  مادک  .دزاس  یم  روانش  دوخ  رد  ار  زیچ  همه  اج و  همه  راودیشروخ  تهاگن  هک  يزور  هب  هتخود  مشچ  نامسآ 
یم اه  هعمج  .دندرگ  یم  سأی  رادم  رب  اه  هنارت  دننز ، یم  وس  وس  هتسکش  ياه  سوناف  رد  اهریسم  دنچیپ ، یم  مه  رد  اه  هار  مریگب ؟

...زور مادک  اّما  دنور ؛ یم  دنیآ و  یم  دنور  یم  دنیآ و 

یناخ میرک  هزمح  «/ دیآ یم  یسک  دنا  هتفگ  »

« دیآ یم  یسک  دنا  هتفگ  »

یناخ میرک  هزمح 

میتی ناتـسد  هب  رـس  ام  درک و  دهاوخ  لدب  هیرگ  هب  ار  نامیاه  ضغب  شنابرهم  يادص  گنهآ  شزاون  هک  دـیآ  یم  یـسک  دـنا  هتفگ 
یمـشاه نامـشچ  قمع  رد  همه  تسخن ، هاگن  رد  هک  دیآ  یم  یـسک  دنا  هتفگ  .تسیرگ  میهاوخ  ریـس  ار  ناماه  هدـقع  همه  وا ، زاون 

يوم رات  نیتملا  لبح  هب  دش و  میهاوخ  قرغ  شا 

شناگژم غیت  هب  دروآ و  دهاوخ  رس  هب  ار  نامراظتنا  شمسبت ، کی  هب  درپس ؛ میهاوخ  لد  شهایس 

ریز رد  دش ؛ دهاوخ  ناماه  مخز  مهرم  شبکرم  كاپ  كاخ  .تفر  دهاوخ  ناشن  ار  نام  هتخوس  ياه  لد 

.درک میهاوخ  ادف  ار  ایند  همه  شمالک  کی  دهشم  هب  داد و  میهاوخ  دیهش  رازه  شهاگن  مین  کی 
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اه هناورپ  مسلط  هک  یسک  زبس ؛ ییاوتـسا ، ياهورـس  همه  زا  رت  شیب  تسا و  یبآ  اهایرد  همه  هزادنا  هب  هک  دیآ  یم  یـسک  دنا  هتفگ 
هتـسد درخ و  یم  اـه  سوناـیقا  همه  تمیق  هب  ار  عمـش  هیرگ  و  دـیاشگ ، یم  نوریب  هب  قـشع  شخرچ  هریاد  زا  یهار  دنکـش و  یم  ار 

.دنک یم  اه  هنییآ  هیده  یلگ 

.ربا زا  رت  نابرهم  تسا و  نامسآ  زا  رتابیز  هک  دیآ  یم  یسک  دنا  هتفگ 

یم یسوم  ياصع  یمولظم  ره  تسد  هب  دنک و  یم  میـسقت  ناراب  ياه  هرطق  نایم  تلادع  هب  ار  تمحر  هک  دیآ  یم  یـسک  دنا  هتفگ 
ریز هک  دیآ  یم  دورف  روط  زا  یسک  دنا  هتفگ  .دناتسب  شیوخ  قح  ات  دراپس 

همه رمع  زا  رت  ینالوط  شیاه  هدجس  هک  یسک  دزیر ، یم  ورف  سیلبا  ياهژد  همه  شدنلب  ياه  ماگ 

.تسا اه  ناشهک 

هناسفا همه  دنک و  یم  يراج  اه  همیخ  رانک  ات  ار  تارف  دیاشگ و  یم  دوعوم  نیمزرس  ات  لین  نایم  یهار  هک  دیآ  یم  یسک  دنا  هتفگ 
زا ات  دریگ  یم  رااقفلاوذ  هیاس  ریز  ار  تشهب  هک  یـسک  دنک ، یم  ریبعت  هدید  ناهج  ناریپ  هناقداص  يایور  رد  ار  هناکدوک  كاپ  ياه 

.درادب ساپ  نایخزود  شتآ  رارش 

فادن هبیط  / ...لد يا  هدژم 

...لد يا  هدژم 

فادن هبیط 

.مدرک میظنت  لماک  زور  کی  يارب  ار  ما  یگرمزور  تعاس  مدش و  رادیب  باوخ  زا  زورید  لثم  مه  زورما 

.مدرک زاغآ  وت  یب  ار  هرابود  یحبص  مدش و  رادیب  باوخ  زا  زورید  لثم  مه  زورما 

یم يداُرف  ار  نامحبـص  زامن  زونه  ام  و  یتسین » وت   » مدرک شومارف  هک  متـشگ  شیوخ  راک  لوغـشم  ردـق  نآ  زورید  لـثم  مه  زورما 
.میناوخ

.رارکت رارکت و  رارکت و  زاب  و  زورما ، لثم  مه  زور  ره  و  زور ، ره  لثم  مه  زورما 

ما یگچب  ياه  تقو  نآ  هک ، ییاه  هعمج  منک ، یم  شومارف  ار  اه  هعمج  هک  موش  یم  لح  اهرارکت  نیا  رد  ردق  نآ  اه  تقو  یضعب 
.مییایب تا  هناخ  هب  ردپ  اب  زاب  ات  مدیشک  یم  ار  شراظتنا 

.تمرح نامسآ  رد  متسه  يا  هدنرپ  راگنا  هک  مدش  یم  کبس  ردق  نآ  داتفا  یم  تیافص  اب  زبس و  دبنگ  هب  ممشچ  هک  نیمه  و 
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! يدوب نم  شیپ  هزادنا  هچ  اهزور  نآ  مدرک ! یم  سح  ار  وت  هزادنا  هچ  اهزور  نآ 

هچ و  منک ؛ یم  یگدـنز  وت  یب  ار  ما  یناوج  نونکا  مدوب و  وـت  یب  ار  ما  یکدوـک  وـت ، یب  ار  مدـلوت  منیب  یم  منک  یم  رکف  هک  ـالاح 
منیب یم  منک  یم  هاگن  هک  فرط  ره  هب  اهزور  نیا  منک ! يرپس  وت  یب  ار  مطاـشن  یباداـش و  ياـهزور  هک  نیا  زا  دریگ  یم  ملد  ردـق 

.دنک یم  وجو  تسج  ار  وت  یلیلد  ره  هب  اه  هاگن 

.دبلط یم  يرگداد  تسا و  مولظم  یکی  دنک ، یم  وجو  تسج  يرگناوت  تسا و  ناوتان  یکی 

یم رت  شیب  ملد  منک ، یم  مگ  رهـش ، ياـه  غارچ  تشپ  رهـش  ینامیـس  دـنلب  ياـه  ناـمتخاس  تشپ  ار  بورغ  هک  اـهزور  نیا  يرآ ،
.تسا هدرک  نامزوس  نامناخ  بیجع  اه  قرب  قرز و  نیا  .دریگ 

: لزغ نامه  مه  زاب  .منک  یم  تین  مراد و  یمرب  ار  ظفاح  هشیمه  لثم  مدنب ، یم  مشچ 

دیآ یم  یسفن  احیسم  هک  يا  هدژم  »

« دیآ یم  یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هک ز 

هک ما  هتـشون  ردـق  نآ  .مسیونب  ما  یـسک  یب  ياهزور  زا  مرادرب و  ملق  دـیاب  یک  ات  مریگب ، لاف  تندـمآ  يارب  دـیاب  یک  ات  مناد  یمن 
.دننک یمن  يرای  ارم  تاملک  رگید 

.تسا هدش  مامت  منهذ  ِبوخ  ياه  هژاو  مامت  رگید  هک  ما  هدرک  رکف  اه  هژاو  نیرتهب  ندروآ  يارب  ردق  نآ 

يراج ياه  کشا  مامت  ییایب و  هک  متـسه  يزور  راظتنا  رد  زونه  ما  هتـسکش  ملق  اب  ما و  یناـبز  یب  ناـبز  اـب  ناـبرهم ! شوپ  زبس  يا 
يافـص ندـید  قوش  هب  مه  زونه  قلطم ! تلادـع  يا  نابرهم ؛ يـالوم  يا  .ینک  كاـپ  ترتسگ  تلادـع  ياـه  تسد  اـب  ار  ناـمولظم 

.ما ینارکمج  تمرح ،

ییازریم دیعسدمحم   / راهب مان  لثم 

راهب مان  لثم 

ییازریم دیعسدمحم 

هک اـج  نآ  تساـیرد ، دوعوم  .تسا  هدوشگ  دـبا  اـت  ار  اـه  هنیآ  مشچ  هک  تسا  یتـشهب  دوعوم ، تسا ، كاـخ  زبـس  ِناـمیا  دوـعوم ،
.دنیب یم  باوخ  ار  ندمآ »  » هناقداص يایؤر  دروخ و  یم  هرگ  مه  هب  ناهج  ياه  باوخ  هناخدور 

اهرتفد اه ، باتک  زا  دوعوم  يوجو  تسج  رد  ناهج ، تاملک  مامت  تسا ؛ تاملک  ِدوعوم  دوعوم ،

.دنوش یم  بالقنا »  » و راعش »  » هب لیدبت  دنزیر و  یم  نابایخ  هب  دنوش ، یم  زیر  رس  اه  همانزور  و 
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ِلثم زبس ، يرهـش  .دوش  انب  ایند  هدز  متـس  شوماخ و  ياه  هناریو  زارف  رب  رگید  ییایند  ات  ایند ، هقیقـش  رد  تسا  راجفنا  ّسح  دوعوم ،
.راهب مان 

.دش یم  راچد  يدبا  يا  هجیگ  رس  هب  ایند  دوبن ، دوعوم  رگا 

.دیشک یم  ورف  دوخ  رد  ار  ناهج  ياه  هداج  ِمامت  ایرد  تشاد ، یمرب  كرت  كاخ  ياه  هناش  دوبن ، دوعوم  رگا 

.دمآ یم  راچد  میظع  یبش  هب  ایند  دش و  یم  جراخ  دوخ  رادم  زا  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  يدبا  هموظنم  دوبن ، دوعوم  رگا 

هرگ هودنا » سأی و   » هب نیمز  ياهزور  همه  دش و  یمن  ادرف  يزور ، چیه  دوبن ، دوعوم  رگا 

.دروخ یم 

؟ مراذگب رس  هداج  نآ  رب  ناهاگحبص  هم  نوچ  هک  دنک  یم  كانمن  ار  هداج  مادک  ياه  هناش  تیاه  ماگ  رطع  دوعوم !

منامشچ دنا و  هتفرگ  ولهپ  نآ  رد  هودنا  ياه  یتشک  هک  تسا  دولآ  هم  يردنب  ما  هنیـس  یناهنپ ، هام  هک  وت  يوجو  تسج  رد  دوعوم !
.تسایند ِبش  نیرت  یناراب 

.دزو یم  مناهد  زا  نافوت  تمان  ندرک  دایرف  يارب 

شیاهدیراورم نیرت  نهک  هک  دش  دهاوخ  مطالتم  تسم و  ردق  نآ  دنزیرب ، ایرد  هنشت  ِناهد  رد  رگا  ار  وت  ِمان  زا  هعرج  کی  دوعوم !
! درک دهاوخ  نیمز  ياه  یکشخ  راثن  ار 

نابزرم ریما  / هبدُن ياوه 

هراشا

هبُدن ياوه 

نابزرم ریما 

! الوم يدماین ، متفرگ ، هبُدن  ياوه 

؟ دیناشک یم  اجک  ار  ملزغت  ياپ  نونج ، محر  یب  ياه  هیناث  يآ ، .درکن  یقالت  نم  هتخوس  هاگن  اب  وت  ياه  مشچ  یلو  دش  هعمج  زاب 

...دنک ُرپ  ار  اه  تشد  رگا  نم  ناهودنا 
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.درکن يا  هداس  یقالت  نم  اب  وت  ياه  مشچ  اّما  دندش ؛ ایرد  اه  تشد  ...اپ  رید  دنام  یمن  بش  هک  يا  هتفگ 

یمن البرک  يوب  وت  یب  اه ، بیس  روگنا !؟ یب  ياه  كات  هتـسکش  رمک  ردق  هچ  راب !؟ یب  ِرانا  ناتخرد  هودنا  ردق  هچ  هبدن !؟ ردق  هچ 
ایرد يارب  يزیچ  ایرد  دنناوخ و  یم  زاوآ  تنکل  اب  اه  هدنرپ  .دنهد 

؟ ما يزاجح  هودنا  ییاجُک  ما ؟ ینارکمج  ضغب  ییاجُک  .دراد  مک  ندش 

رادید تداعـس  اّما  الوم ؛ میدروآ ، تدارا  ...میقـشع ؛  یتسه  لیفط  ینتفگ  ندوب ؟ وت  یب  تسد  زا  مدُرب  هانپ  ظفاح  هب  دیآ  یم  تدای 
.میتفاین ار 

چیه هب  تجاح  ندرک ، هیوم  يارب  رگید  هک  دزیر  یم  ردق  نآ  هتخوس ، ياه  لاس  نیا  زا  غاد 

اقآ میتسین  هک  گنـس  .میـشیدنیب  ندوب  وت  یب  ناتـسمز  هب  طقف  تسا  یفاک  .دوش  یناراب  ناـمیاه  مشچ  تسا  یفاـک  .تسین  يرگنلت 
! دراد لِگ  رد  هشیر  لد  ناج !

! نزب دنویپ  توکلم  اب  ار  ام  ياه  هیناث  ایب و  ناج ! اقآ 

دوش یم  یک  سپ  .گرم  یگرمزور و  طوقس و  يوب  دهد ، یم  طوبه  يوب  اه  هعمج  تسا  یهاگرید 

مالس وت  هب  قشع ، هچ  ره  تمرُح  هب  تسا ؟ ییاهر  لصو و  نامز  یک  تسام ؟ دوعص  نامز  یک  ییایب ؟

! الوم مهد ، یم 

! دنک یم  ناش  هفوکش  لُگ و  زا  زیربل  وت ، ینامسآ  تشگنا  رس  هک  گنتلد  ناتخرد  رب  مالس 

! دنک یم  ناشنیریش  وت  هاگن  ینیریش  هک  بآ  ياه  همشچ  رب  مالس 

! دنور یم  دنراب و  یم  وت  نامرف  هب  هک  تشگرب  یب  ياهدور  نایاپ و  یب  ياهربا  رب  مالس 

! راظتنا هار  شخب  ینشور  گنتلد ، نیمز  زیرکی  کشا  باتفآ ، رب  مالس 

؛ نیمز کلام  نامز و  بحاص  يا  مالـس  قشع ؛ همه  يا  مالـس  نیقی ؛ هب  يادرف  يا  تسد ؛ زا  رود  يداش  يا  ام ؛ هودنا  همه  يا  مالس 
؟ میونش یم  گنتلد  ياه  هوک  ام و  ار  تمالس  باوج  یک  سپ  ناج ! الوم  مالس 
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( تاراشا ناوجون  كدوک و  همیمض  ) تعاس

هراشا

ناوجون كدوک و  همیمض  تعاس 

یناجاباب یلع  ششوک : هب 
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ادخ ات  هظحل  هظحل 

شونرهم یلع  / خرس ياه  لگ  يادخ 

بوخ يادخ  يا 

خرس ياه  لگ  يادخ 

اه هدنرپ  يادخ 

هک دندوب  ییاه  مدآ  ایند  نیا  رد 

نابز رب  ار  وت  مان  هشیمه 

دنتشاد لد  رد  ار  وت  دای  و 

لگ لثم  اهنآ 

دندیتلغ نوخ  رد 

هدنرپ لثم  و 

دندرک زاورپ  تیوس  هب 

نادیهش يادخ  يا 

نک کمک 

میشاب اهنآ  لثم  ات 
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شونرهم یلع  / نامسآ يادخ  يا 

ار وت  مان  ات 

نابز رب 

ار وت  دای  و 

لد رد 

میشاب هتشاد 

.میهد همادا  ار  اهنآ  هار  و 

نامسآ يادخ  يا 

يدمحم اقآ  رومیت 

! اراگدرورپ

! ینشور رون و  هدننیرفآ  يا 

! هراتس هام و  دیشروخ و  ِدنوادخ  يا 

! شخب ییانشور  تدوجو ، رون  اب  ار  ام  ياه  هناخ  نادرگ و  کیدزن  مه  هب  ار  ام  ياه  لد 

! ادنوادخ

! توارط ینابرهم و  هدننیرفآ  يا 

! زیزع رگشیاشخب  يا 

! ایرد هوک و  نامسآ و  يادخ  يا 

! امرف تیانع  ار  نانآ  تامحز  زا  یناد  ردق  قیفوت  نم  هب  نک و  ظفح  ار  مملعم  ردام و  ردپ و 

! اراگدیرفآ

! اه یتسود  هدننیرفآ  يا 
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! اه لد  شخب  افص  يا 

! رازیلاش ناتسوب و  غاب و  قلاخ  يا 

.میدرگن رگیدکی  رازآ  ثعاب  زگره  ات  نک  تمارک  رهم  زا  ُرپ  یلد  مناتسود ، نم و  هب 
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راظتنا تعاس 

نیون غابص  زاملوس  / ییآ یم  زور  کی 

دنیوگ یم  .دـنریگ  یم  نشج  ار  تندوب  ِراهب  ناـمکچوک ، ياـه  لد  ییآ و  یم  هراـبود  زور  کـی  ییآ ؛ یم  زور  کـی  دـنیوگ  یم 
دنیوگ یم  .دریگ  یم  دوخ  رد  ار  ناهج  ياه  لد  مامت  هک  تسا  گرزب  ردقنآ  تندوب 

، اّما وت  یب  تسا ؛ یندوتـس  اهراهب ، مامت  وت ، اب  .دـش  دـهاوخ  یکی  نامیاه  لد  ییایب ، رگا  تسا و  ناـم  ییاـهنت  ماـمت  ناـیاپ  تندوب ،
.تسا یلاخ  وت ، یب  یگدنز ، دنیوگ  یم  .تسا  نتخیر  ورف  لاح  رد  يا  هبلک  ناهج ،

گرزب ردـق  نآ  مکچوک  ياه  تسد  تقو  نآ  تشاد ؛ مهاوخن  ندرک  هیرگ  يارب  يا  هناهب  رگید  ییایب ، یتقو  منک  یم  رکف  نم  اـما 
شا یگرزب  مامت  اب  ار  وت  ياه  تسد  ینابرهم  دنناوتب  هک  دنوش  یم 

.دننک سح 
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زورما تعاس 

هراشا

.دیهدب ار  ما  یگنر  ياهدادم 

.منک یشاقن  ار  منیمزرس  ياه  هدنرپ  مهاوخ  یم 

دنا هدرب  دای  زا  يرتخاب » ياه  هنارک   » رد ار  ناشیاهزاوآ  هک  ییاه  هدنرپ   (1)، دنرادن تقو  ندرم  يارب  هک  ار  ییاه  هدنرپ  مهاوخ  یم 
.منک یشاقن  دننیشن ، یمن  زین  ام  ياه  ماب  يور  رگید  و 

! نیطسلف هآ ... 

! نایشآ یب  ياه  کشجنگ  خلت  نیمزرس  يا 

! گنس شتآ و  نیمزرس  يا 

يدمحم ياقآ  رومیت  / ...منک تا  یشاقن  راذگب 

.مشکب ریوصت  هب  ار  تا  هناهب  ُرپ  ياه  یگنتلد  راذگب 

.مشکب ریوصت  هب  ار  تا  هرصاحم  رد  ياه  هوک  راذگب 

.منک یشاقن  دننک ، یم  هیوم  بونج  ياهداب  ِتمس  هک  ار  منارهاوخ  راذگب 

، دندروآ ار  هیاسمه  رسپ  نوخ  رد  ِقرغ  رکیپ  یتقو  هک  ار ، مردام  منک ؛ یشاقن  دیرگ ، یم  هدش  مگ  ياهرازم  رب  هک  ار  مردام  راذگب 
ْتشم ْتشم  داد و  كاچ  ار  شنهاریپ  دیود و  هچوک  نایم  ات  هنهرب  اپ 
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منیمزرس تبرغ  يارب  مدرک و  هاگن  ما  هدروخ  هرگ  ياه  تشم  هب  ناویا ، هدروخ  كرت  ياه  نادلگ  رانک  نم  و  دیـشاپ ؛ اوه  هب  كاخ 
.متسیرگ

! اهر اهداب  رد  نیمزرس  هآ ... 

! نم دنخل  یب  ِیشاقن  يا 

! اه گنس  اه و  تسد  رو  هلعش  ریوصت  يا 

.دنیوگب هراتس  یب  ِنامسآ  يارب  ار  ناشیاه  یگنتلد  ات  دنور ، یم  الاب  وت  ياه  تسد  زا  نم  نایرهشمه 

! نم کچوک  ِنیطسلف  هآ ... 

.منک یشاقن  تسد ، هب  گنس  ناکدوک  اب  ار  هرصان »  » کیراب ياه  هچوک  راذگب 

.منک یشاقن  تیارب  ار  مدوخ  راذگب  مشکب ، گنس  زا  يریوصت  راذگب 

نابرهم روهظ  يارب  ما و  هدـید  مشچ  هب  ار  يرامـش  یب  ناکدوک  گرم  یلو  مرت ، هاتوک  نام  هچغاـب  هتـسکش  ياـه  تخرد  ماـمت  زا 
.ما هتخیر  کشا  ناسنا ، نیرت 

! ما هدورسان  هنارت  يا 

...تسا هدمان  میارب  يدادم  خرس ، دادم  زج  هک  سوسفا  منک ؛ تا  یشاقن  مهاوخ  یم 

یقتم یقت  / نتسیرگ يارب  یتصرف 

نتسیرگ يارب  یتصرف 

یقتم یقت 

دسر یمن  یسک  ارچ 

؟ ام ياه  هصغ  داد  هب 

نامسآ شوگ  هب  رگم 

؟ ام يادص  دسر  یمن 

يرجنخ لثم  ساره ،

هرامش 57 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


نامیولگ رد  هتسکش 
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ناهگان گرم  گرم ، و 

نامیور هب  ور  هتسشن 

هتخوس ياضف  نیا  رد 

دنز یمن  رپ  هدنرپ 

اضف نیا  رد  مه  راهب 

دنز یمن  رس  هب  یلگ 

ار درد  قمع  هچ  رگا 

درکن نایب  سک ، هیرگ ، وچ 

یسک ام  ياه  کشا  هب 

درکن نابرهم  هاگن 

یسک یب  ام و  زاب  و  ... 

هتخوس ياضف  نیا  رد 

ردپ یب  ناهج  کی  و 

.هتخود ياه  مشچ  و 
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زورید تعاس 

يدمحمالم دیجم  / ریپ تخرد  نآ 

.دش یمن  زبس  شنهاریپ  دییور و  یمن  شا  هدیکـشخ  ياه  هخاش  رب  یگرب  چیه  رگید  .دوب  اهنت  ردس  تخرد  هک  دش  یم  یهام  دنچ 
چیه وا  اما  .دندرک  یم  کیج  کیج  شیارب  دندش و  یم  شا  ییاهنت  هیاسمه  .دنتـسشن  یم  شدرز  ياهتـسد  رب  کشجنگ  دنچ  هاگ 

داد و یمن  هویم  رگید  .دوب  هدیکـشخ  نوچ  تفر ؛ یمن  شیاه  مشچ  زا  کشا  دز و  یمن  رپ  شلد  زا  مغ  .دـش  یمن  لاحـشوخ  تقو 
مدرم

هکت ربت ، اب  ار  شیاپ  تسد و  دـنیایب و  شغارـس  هب  اهنآ  زور  کی  هک  نیا  زا  سرت  دیـسرت ، یم  وا  .دـندرک  یمن  اـنتعا  وا  هب  مه  رهش 
.دننک هکت 

تسود هرابود  وا  اب  راهب  هتشرف  درک  سح  .تفرگ  یبیجع  لاح  ردس  .درک  هنال  ردس  ياه  هخاش  يال  هبال  رد  یبوخ  يوب  زور  کی 
یتسود زاوآ  وا  يارب  دهاوخ  یم  سپ  نیا  زا  ناراب  تسا و  هدش 

.دناوخب

ماگنه .تشاد  رارق  دادغب  هب  هفوکلا » باب   » هّلحم هار  رس  رد  هک  يدجسم  .درک  یم  یگدنز  ّبیسُم »  » دجـسم طایح  رد  ردس  تخرد 
.دنداد یم  رس  ریبکت  مه  اب  دندوب و  دایز  دندوبن ، مارآ  اهنآ  هشیمه  لثم  اما  .دوب  نارازگزامن  يادص  دینش ، ییادص  هک  دوب  بورغ 

وا .تشاد  رون  رپ  ابیز و  يا  هرهچ  ناوج ، .دوب  اهنآ  نایم  رد  یناوج  .دندمآ  دجسم  طایح  هب  دایز  تیعمج  نآ  هک  دید  ردس  تخرد 
.تخانش یمن  ار  وا  ردس  تخرد  اما  دوب ، مالسلا  هیلع  داوج  ماما 
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نایامن شتروص  ياه  نیچ  تخوس و  شلد  .تخادنا  وا  هب  یهاگن  .داتسیا  دیسر ، هک  ردس  تخرد  کیدزن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
.دندرک هاگن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  بجعت  اب  مدرم  .دش 

!« مریگب وضو  مهاوخ  یم  دیروایب ، بآ  نم  يارب  : » تفگ درک و  شنارای  هب  ور  ماما 

.تفرگ وضو  نآ  کچوک  هچغاب  رد  تفر و  وا  رانک  ماما  .دروآ  بآ  رپ  يا  هزو  نارا ك- زا ي- یک  ي-

هدیدن شیاه  هشیر  رد  ار  نآ  ِلثم  تقو  نآ  ات  هک  ییاراوگ  بآ  درک  سح  تخرد  .دروآ  یمن  رد  رـس  ترـضح  راک  زا  سک  چـیه 
.دش هتخیر  شماک  هب 

.ندیشک دق  ندروآرد و  لاب  ساسحا  ندش ، زبس  ِساسحا  .داتفا  یبیجع  سح  شلد  رد  درک ، قوذ  ردس  تخرد 

.دـش هماقا  ءاـشع  برغم و  زاـمن  .تفر  دجـسم  هب  شناراـی  هرمه  درک و  مّسبت  ترـضح  .دـش  ماـمت  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  يوضو 
دوب و روم  روم  شنت  .تسا  هدـش  راهب  رطع  زا  رپ  شیاه  تشگنا  هک  دوب  هدـش  شرواب  الاح  .دوب  قوش  رد  قرغ  زونه  ردـس  تخرد 

.دنداتـسیا تخرد  لباقم  رد  ماما  رـس  تشپ  همه  مه  مدرم  دمآ ، طایح  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  .هویم  گرب و  يوزرآ  زا  رپ  شلد 
.دش دنلب  دایز  تریح  اب  مدرم  يادص  رس و 

! ربکا هّللا  - 

! یگرزب هزجعم  هچ  - 

.داد هویم  دش و  زبس  يدوز  نیا  هب  ردس  ریپ  تخرد  - 

! دش تابثا  هرابود  ام  يالوم  ندوب  قح  رب  - 

.دندیشک یم  تسد  نآ  هنت  هب  كربت  يارب  دندوب و  هدز  تفگش  مدرم  .درک  یم  هیرگ  يداش  رس  زا  تشاد  ردس  تخرد 

کـشا شیارب  نانچمه  ردس  تخرد  دش و  هنیدم  هب  نتفر  هدامآ  ماما  .دنتـشادن  مارآ  مه  اه  کشجنگ  ردس ، تخرد  شوخ  يوب  زا 
.تخیر یم 

.مییوگ یم  تیلست  ار  داوج  ماما  تداهش 
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شونرهم یلع   / تشگزاب یب  رفس 

میتفر و مردارب  اب   . متخانـش یمن  اپ  زا  رـس  هک  نم.دـندوب  هدرک  زیمت  ار  هناـخ  میاـه  رهاوخ  رداـم و  .میدوب  هدرک  ناـغارچ  ار  هچوک 
بصن هچوکرس  مه  یگرزب  ۀتشون  هچراپ  .درک  یم  راک  یسک  ره.دوب  غولـش  ام  هناخ.نامهم  توعد  تراک  .میدیرخ  تراک  دصیس 

: دوب هتشون  نآ  يور  هک  میدرک 

.میراد یم  یمارگ  همظعم  هکم  هرونم و  هنیدم  زا  ار  نات  ییامرف  فیرشت  ادخ و  ۀناخ  ترایز  ، زیزع ردپ 

نم ردپ  هک  میدیمهف  دعب.دشن  هک  دشن  يربخ  نم  ردپ  زا  اما  ؛ دندمآ یم  هکم  زا  یکی  یکی  اه  یجاح.دیسر  ارف  دوعوم  زور  هرخالاب 
یلاح روش و  رگید  ؟ دندش دیهش  يدوعس  نارومام  تسد  هب  هک  دندوب  هدرک  یهانگ  هچ  نارگید  نم و  ردپ  رخآ.دش  دیهـش  هکم  رد 
رارق یلبق  هتـشون  هچراـپ  ياـج  هب  یهایـس  هتـشون  هچراـپ  دـعب  زور  ؛ دـش یم  يراـج  اـه  هنوـگ  رب  هـک  دوـب  کـشا.دوبن  اـم  ۀـناخ  رد 

« .كرابم تتداهش.دوب  تیارب  گرزب  یقیفوت  ادخ  هناخ  رد  تداهش  دهش  دیشون  ! ناج ردپ  :» تفرگ

.مییوگ یم  تیلست  يدوعس  نارومام  تسد  هب  ار  ادخ  هناخ  ناریاز  هنامولظم  تدهش 

شونرهم یلع   / هعیش

هعیش

شونرهم یلع 

« .دنتسه رایسب  نایعیش  مینک ، یم  یگدنز  ام  هک  ییاجنآ  رد  : » تفگ ماما  هب  .دوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رضحم  رد  لیعامسا  وبا 

تبسن ناراکوکین  ایآ  دنراد ؟ هجوت  اهنآ  هب  دنتسه و  نابرهم  نادنمتسم ، هب  تبسن  اهنآ  نادنمتورث  ایآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
»؟ دنراد يردارب  يراکمه و  رگیدمه  هب  تبسن  اهنآ  ایآ  دنراد ؟ تشذگ  ناراکهنگ  هب 
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« .تسین ناشنایم  رد  اه  یگژیو  نیا  هن ، : » داد خساپ  لیعامساوبا 

« .دشاب هتشاد  ار  اه  یگژیو  نیا  هک  تسا  یسک  هعیش  دنتسین ؛ نایعیش  اه  نیا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.مییوگ یم  تیلست  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تداهش 

دهاش یمیهاربا  رفعج  / تماما گرب  نیمجنپ 

دهاش یمیهاربا  رفعج 

شسفن میسن  دوب و  نابرهم 

.دیشخب یم  ناهج  هب  ناج  نامز  ره 

ملع تشاد ز  دوخ  هنیس  رد  هچره 

دیشخب یم  ناوج  ریپ و  لد  هب 

نامولظم نخسمه  یماح و 

دوب يراکمتس  هچره  نمشد 

شفرح مدرم ، لد  نیمز  رب 

دوب يراج  ناور  دور  کی  لثم 

دوب اه  شناد  هدنفاکش  وا 

راهب رازلگ  كاپ ز  یلگ  و 

دورس زاوآ و  زا  رپ  يراسخاش 

رابرپ شناد ، هویم  زا  یغاب 

ام هلالآ  زا  رپ  باتک  رد 

دوب وا  تماما  گرب  نیمجنپ 

شراتفر همه  دوب و  نابرهم 
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دوب وکین  شوخ و  ابیز و  بوخ و 

.مییوگ یم  تیلست  ار  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  تداهش 
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شونرهم یلع  / يداش کیپ 

شونرهم یلع 

هداتسیا ناشیا  لیبموتا  روبع  ریسم  رد  ینیمخ  هّللا  تیآ  زا  ییاه  سکع  اه و  هتشون  تسد  نتـشاد  تسد  رد  اب  مدرم  زا  رفن  اه  نویلیم 
رس زا  تسد  مد ، کی  هدننک ، نارگن  راکفا  ...دننز  یم  لاب  لابکبس  مارآ و  دنزاورپ و  رد  اه  هدنرپ  .تسا  یبآ  فاص و  نامـسآ  .دنا 

هباشم يا  هشیدـنا  ار  همه  راگنا  درذـگ ! یم  زیچ  کـی  همه  نهذ  رد  راـگنا  .دروخ  یم  هرگ  مه  رد  اـه  هاـگن  .دراد  یمن  رب  تیعمج 
: دهد یم  رازآ 

« ...دوش اتدوک  رگا  دنک ، تلاخد  هاش  شترا  رگا  دنشاب ، هتشاد  ار  شرورت  دصق  رگا  دنریگب ، ار  شندمآ  ولج  رگا  دیاین ، ماما  رگا  »

رـس اه  نویلیم  .دوش  یم  هدینـش  ییامیپاوه  شرغ  يادص  ناهگان  .دوش  یم  رتشیب  هظحل  هظحل  بارطـضا  .درذگ  یم  يدنک  هب  نامز 
.تسا يداش  کیپ  نیا  .دنیب  یم  ار  امیپاوه  مشچ  اه  نویلیم  دخرچ و  یم  نامسآ  يوس  هب 

تیآ جورخ  زا  لبق  .دنتسه  ناشربهر  ندید  رظتنم  يربص  یب  اب  همه  .دوش  یم  سبح  هنیس  رد  اه  سفن  .دنیـشن  یم  نیمز  رب  امیپاوه 
هریخ امیپاوه  رد  اه  مشچ  .دنوش  یم  جراخ  امیپاوه  زا  یجراخ  نارادربملیف  ناراگنربخ و  زا  رفن  هاجنپ  دص و  امیپاوه  زا  ینیمخ  هّللا 

هّللا تیآ  .تسا  هدش 

تعاس 30/9 .دیوگ  یم  دمآ  شوخ  نطو  كاخ  هب  ار  ماما  دورو  دور و  یم  امیپاوه  لخاد  هب  یناقلاط 

یم نییاپ  امیپاوه  ناکلپ  زا  هلپ  هلپ  دنک ، یم  یهارمه  ار  ناشیا  امیپاوه  رادنامهم  هک  یلاح  رد  ماما  .دپت  یم  تدش  هب  اه  بلق  .تسا 
.دزیخ یم  رب  اوه  هب  مدرم  يداش  دایرف  امیپاوه ، ناکلپ  زا  ینیمخ  هّللا  تیآ  ندمآ  نییاپ  اب  .دنیآ 

ربهر ینیمخ  ربکا ، هّللا 

يدمآ شوخ  نطو  نوگلگ  كاخ  هب  ینیمخ 

دیآرد هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید 

.داب یمارگ  ناریا  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  یخیرات  دورو  زور  نمهب ،  12
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تسودنامحر یفطصم  / شیاین

تسودنامحر یفطصم 

گرزب كاپ و  يادخ  يا  ادخ ، يا 

اتمه یب  يادخ  يا  ادخ ، يا 

نیمز نامسآ و  دنوادخ  يا 

ایرد هّرد و  ِدنوادخ  يا 

ندیبنج ناوت  درادوت  زا 

گنشق ناگدنرپ  لاب  رپ و 

اهرتوبک یباغرم و  غرم و 

گنراگنر هنوگ  هنوگ  اج  همه 

نم یتسه  ناج و  بلق و  نم  مسج 

تسوت ییادخ  زا  نشور  يرثا 

زور بش و  مششوک  یعس و  تهج  نیز 

تسوت ییانشآ  هار  رد  همه 

ماوت عیطم  هدنب و  طقف  نم 

اناد رداق و  دنوادخ  يا 

دوخ ینابرهم  فطل و  هر  زا 

امنب یتسار  هار  نم  هبوت 

! داب كرابم  امش  رب  هفرع  زور 
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يداب تهزن  !/ ناگتشرف یهارمه 

يداب تهزن 

!« تسا هتفر  اه  نامسآ  هب  ردپ  : » دیوگ یم  ردام 

.دیوگ یم  هصق  هراتس  هام و  ربا و  زا  میارب  ددرگ و  یم  زاب  هناخ  هب  شلاب  دیپس  بسا  رب  راوس  وا  هشیمه ، لثم  منک  یم  رکف  نم  و 

!« دنک زاورپ  اه  نامسآ  رد  هک  هدرک  هیده  لاب  ود  تردپ  هب  ادخ  : » دیوگ یم  ردام 

« .دنام یم  اه  هدنرپ  لثم  هک  ردپ  لاح  هب  اشوخ  : » میوگ یم  دوخ  اب  نم  و 

! تسا هدش  گنت  ردپ  يارب  ملد 

.دوب وا  مدقم  هاگدورف  نامیاه  بلق  نیمز ، هرایس  رب  ردپ  هنیفس  دورف  تقو  هشیمه 

.دزرل یم  ملد  نیمز  راب  نیا  ارچ  مناد  یمن  اما 

.دز هقلح  مردام  نامشچرد  کشا  .دنا  هدروخ  ریت  ییاوه  غرم  دنچ  هک  تفگ  رابخا  رد  بشید 

»؟ دنک طوقس  ردپ  يامیپاوه  هک  دنکن  : » مسرپ یم  ردام  زا 

« .دنتسه نانابلخ  نابهگن  اه  هتشرف  : » دیوگ یم  وا  و 

.دروایب مردپ  زا  يربخ  دیاش  ات  متسرفب  اوه  هب  ار  یکدابداب  مهاوخ  یم 

! تسا هدمآ  دورف  تشهب  رد  ردپ  : » دیوگ یم  ردام 

« .دندرک یهارمه  ار  وا  ناگتشرف  اه ! نامسآ  رد  ادخ  هناخ  ات  و 

.دسرب مردپ  تسد  هب  هک  ردقنآ  دورب ، الاب  ات  منک  یم  اهر  ار  مکدابداب 

.دننک یم  نارابلگ  ار  مردپ  یلاخ  ياج  هک  تسا  هدش  رپ  ردپ  ناتسود  ياه  هنیفس  زا  نام  هناخ  طایح  نامسآ 

! تسا هدش  یعقاو  هدنرپ  کی  مردپ  رگید  الاح 
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يردیح هموصعم   / اه هیناث  رطع 

يردیح هموصعم 

شیپ هک  يرمع  دروآ ؛ یم  راگدای  هب  ار  رمع  لاس و  زور ، اه ، هیناث  نیا  .دـنز  یم  قرو  ار  هدُرم  ياه  هیناث  دزو و  یم  یمیـسن  يداب ،
هرطاخ دای و  اه و  هیناث  نیمه  اما  دوب ؛ هدروخن  مقر  شیارب  یتشونرس  امرس  یهایـس و  ملظ و  زج  دش و  یم  نازخ  تلاهج ، رد  نیا  زا 

ار امرـس  هک  یلگ  .يدازآ  دوـب و  راـهب  روآدـیون  هک  دـندنارورپ  دوـخ  نـمادرد  ار  یلگ  دـندرک و  مزج  ار  اـه  مزع  اـه ، يدـیلپ  نآ 
.دناکشخ

ییانـشور و درک و  مرن  هجنپ  تسد و  يدـیلپ  اب  شنیرولب  هدارا  اب  هک  دوب  ام  ریبک  ربهر  توکـس ، دیفـس  يارـس  لزغ  ناـمه  وا  يرآ 
نیرت بان  هیناث ، نیا  دروآ و  ناغمرا  هب  اه  لگ  نیمزرس  يارب  ار  یگدنز 

اب نیریش  ياه  هظحل  دای  اب  ار  ناملگ  یلاخ  ياج  میروآ و  یم  اج  هب  رکش  هدجـس  اه  هظحل  نآ  دای  هب  زورما  .تسا  قشع  ياه  هظحل 
.نامیراهب یگدنز  غارچ  دیما  هب  مینک  یم  رپ  ندوب  وا 

دنمشناد یضترم   / راوس بسا  درم 

راوس بسا  درم 

دنمشناد یضترم 

اما دوب ؛ هدیدن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نونکات  .تشاذگ  رـس  تشپ  یکی  یکی  ار  اه  هچوک  .دیـسر  هنیدـم  هب  راوس  بسا  درم 
ياه فرح  .تسا  نابرهم  ور و  شوخ  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  : » دندوب هتفگ  وا  هب  .دوب  هدینش  شا  هرابرد  يدایز  ياهزیچ 

تسود وا  اب  لوا  نامه  دنیبب  ار  وا  سکره  .دنز  یم  ابیز  ینامسآ و 

« .دوش یم 

اهنآ .تفرگ  اهنآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  غارـس  .داتفا  رفن  دنچ  هب  شهاگن  .دیـسر  دجـسم  هب  .دنیبب  ار  وا  ات  دوب  هدـمآ  درم 
! دوش ربخاب  رهظ  ندمآ  زا  تساوخ  یم  راگنا  درک ؛ یم  هاگن  نامسآ  هب  دوب و  هداتسیا  اهنت  .دنداد  ناشن  وا  هب  ار  يدرم 
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رب مالس  : » تفگ درک و  وا  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .درک  مالـس  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فرط  هب  شبـسا  اب  درم 
« .امش

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  .دوبن  اجنآ  یـسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وا و  زج  .درک  هاـگن  فارطا  هب  .درک  بجعت  درم 
«. امش رب  مالس   » دیتفگ امش  اما  متسه ؛ رفن  کی  نم  »

!« تبسا رب  وت و  رب  : » تفگ درک و  هراشا  وا  بسا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رب مس  مه  بسا  .دیدنخ  هعفدکی  دعب  .درک  هاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرهچ  هب  بجعت  اب  هظحل  دنچ  درم 

! درک یم  رورغ  ساسحا  مه  وا  راگنا  داتسیا ؛ دیشک و  ههیش  دیبوک ، نیمز 

.دنراد تسود  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدرم  ارچ  دیمهف  زور  نآ  درم 

شونرهم یلع  / یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تشادگرزبملع  يارب  رفس 

شونرهم یلع 

ناگرزب نانخس  ندینش  ملع و  نونف  لیـصحت  هب  ارم  دوب ، هدینـش  ار  نوگانوگ  نامدرم  نخـس  دوب و  هدید  ناهج  يدرم  هک  هدنب  ردپ 
نیدلا لامک  مان  هب  یصخش  يزور  .درک  یم  قیوشت  اه  هتشون  بهاذم و 

شرذگ تشادن ، یتسود  هقباس  نادنچ  هدنب  ردپ  اب  تشاد و  تراهم  یـضایر  نف  رد  صوصخ  هب  مولع ، عاونا  رد  هک  بساح  دمحم 
.مدش لوغشم  یضایر  نف  میلعت  هب  وا  دزن  رد  نم  .درک  ییامنهار  وا  رضحم  زا  هدافتسا  هب  ارم  مردپ  داتفا و  ام  راید  هب 

هدافتسا متفای  یم  يداتسا  هک  ینف  ره  رد  هدرک  ترفاسم  ردپ  تیصو  مکح  هب  مه  نم  .درک  توف  زین  مردپ  درک و  رفس  صخـش  نآ 
(1) .مدرک یم 

/ یمق سابع  خیش  جاح  گرزب ، ثدحم  تلحریندنام  ياه  یندناوخ 

شونرهم یلع 

دز و یمن  باـتک  هب  تسد  وضو  یب  دوب و  وضو  اـب  هشیمه  .درک  یمن  یگتـسخ  ساـسحا  .تشاد  هعلاـطم  هب  يداـیز  قشع  هقـالع و 
زا یضعب  .تسشن  یم  هلبق  هب  ور  وناز و  ود  هعلاطم  ماگنه 
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شتافیلات

.درک یم  شتقو  زا  ار  هدافتسا  نیرتشیب  .دوب  رفس  رد  هک  تسا  ییاه  هظحل  تاقوا و  راگدای 

اما .ندز  فرح  هب  دندرک  عورش  ناتسود  دش ، مامت  ناشندروخ  اذغ  یتقو  .دروخ  یم  اذغ  شناتـسود  اب  یمق » سابع  خیـش   » زور نآ 
مه اب  یمک  نک  ربص  خیـش ، يا  : » تفگ ناتـسود  زا  یکی  .دوش  هعلاطم  لوغـشم  ات  درک  هداـمآ  یباـتک  ذـغاک و  ملق و  ساـبع  خـیش 

« .تسا دایز  هعلاطم  يارب  تقو  .مینک  تبحص 

« .دنام یم  اه  نیا  یلو  میور ، یم  همه  ام  .درک  هعلاطم  دیاب  هن ، : » تفگ یمارآ  هب  سابع  خیش 

شونرهم یلع   / ولگ رد  يراخ  همقل 

ولگ رد  يراخ  همقل 

شونرهم یلع 

فلتخم و ياه  يرامیب  یطحق ، دوب ، هدـنکفا  هیاس  ناجیابرذآ  رب  یناوارف  تالکـشم  .دـنارذگ  یم  ار  یتخـس  ياـهزور  ناـجیابرذآ 
...و لوا  یناهج  گنج  زا  یشان  ياه  بیسآ  كانرطخ ،

.دوب یجراخ  یلخاد و  نارودزم  اب  یمدرم  تازرابم  لیس  لوا  نامرهق  ینابایخ »  » لاح نیا  اب 

يراخ همقل  دننام  اجرباپ ، راوتسا و  ناجیابرذآ  وا  دوجو  اب  .درک  یم  يربهر  هنارایـشوه  ار  یمدرم  تازرابم  نیا  ینابایخدمحم  خیش 
.دربب ورف  ار  نآ  تسناوت  یمن  ییولگ  چیه  هک  دوب 

« .دربب ورف  ار  امش  دناوتن  ییولگ  چیه  ات  دیشاب  يراخ  همقل  : » تفگ یم  مدرم  هب  هشیمه  ینابایخ  دمحم  خیش 

.مییوگ یم  تیلست  ار  ینابایخ  دمحم  خیش  تداهش 
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حیرفت گنز 

هراشا

امعم

.تفرگن ار  شیولج  یلو  درک ؛ یم  روبع  زاجم  تهج  فالخ  رب  هفرط  کی  نابایخ  کی  رد  هک  دید  ار  يروتکارت  هدننار  سیلپ  رسفا 
؟ ارچ

.تسا هدش  یم  در  نابایخ  نیا  زا  هدایپ  روتکارت  هدننار  باوج :

ناتسیچ

مشاب زیم  رب  هگ  تسد و  رب  یهگ 

مشاب زیوآ  قاتا  راوید  هب 

متسد ود  مه  نم  تروص  يور  هب 

متسه هچ  نونکا  نم  هک  یتفگ  رگا 

تعاس باوج :

اه هفیطل 

دلوت هیده 

؟ مهدب هیده  امش  هب  مهاوخ  یم  يزیچ  هچ  تدلوت  نشج  يارب  یتفگ  رگا  ناج ، ردام  - 

؟ يزیچ هچ  مزیزع ، هن  - 

.گنشق يروق »  » کی - 
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.مراد گنشق  یلیخ  يروق  کی  هک  نم  مزیزع ، یلو  - 

.تسکش داتفا و  متسد  زا  نالا  نیمه  .دیرادن  ناج ، ردام  هن  - 

زورما

« .زاسب هلمج  کی  « » زورما  » اب اراس ، : » تایبدا ملعم 

زورما نوچ  مزاس ، یم  زورما  اب  بوخ  هلمج  کی  دـعب  هسلج  دـیهدب ، هزاجا  رگا  .مزاسب  هلمج  مناوت  یمن  زورما  هزاجا ، مناخ  : » اراس
« .تسین بوخ  ملاح 

بیس

»؟ درک بجعت  بیس  نداتفا  زا  نتوین  ارچ  : » مولع ملعم 

« .دوب هتسشن  یبالگ  تخرد  ریز  وا  نوچ  : » درگاش

لیف

»؟ دوش یم  ادیپ  اجک  رد  لیف  : » یفارغج ملعم 

« .درک شیادیپ  هک  دوش  یمن  مگ  تسا و  یگرزب  ناویح  لیف  داتسا ، : » زومآ شناد 

زوم

»؟ تسا یسک  هچ  لعاف  دروخ ، یم  زوم  درم  نآ  میوگ  یم  یتقو  : » ملعم

« .رادلوپ مدآ  کی  : » زومآ شناد 
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هسردم گنز 

یناّبر میرم  / هسردم هچروم 

ینّابر میرم 

يا هچروم  اصوصخم  دوب ، لوغـشم  شدوخ  راک  هب  سکره  .دـنتفر  طایح  هب  دنتـشادرب و  ار  يزاب  لیاسو  اه  هچب  .دوب  شزرو  گنز 
خآ هچروم  .درک  دگل  ار  هچروم  دیود ، یم  تشاد  یتقو  اه  هچب  زا  یکی  .تفر  یم  هار  طایح  طسو  دوب و  شـشود  رب  هناد  کی  هک 

! هرادن یلاکشا  تفگ : .تگفن و  يزیچ  اما  درک  خوا  و 

هب تفر  یم  یهایـس  شمـشچ  هک  هراچیب  هچروم  دندیود ، همه  .دوب  هدش  مامت  شزرو  گنز  دنتفر ، یم  اه  سالک  فرط  هب  اه  هچب 
.مراذ یمن  هسردم  طایح  يوت  وماپ  هگید  تفگ : دیسر  شا  هنال  هب  یتقو  داتفا و  هار  وا  .دننکن  هل  ار  وا  اه  هچب  لیس  ات  دیود  تعرس 

تسود

بیس يراد  تسود  وت  اما  مروخب ، هدنک  تسوپ  ار  بیس  مراد  تسود  نم  .يدیفس  میت  رادفرط  وت  یلو  متـسه ؛ زبس  میت  رادفرط  نم 
نم .مودب  هشیمه  دهاوخ  یم  ملد  نم  هک  یتروص  رد  ینک ، يراوس  هخرچود  هشیمه  دـهاوخ  یم  تلد  وت  .ینزب  زاگ  روط  نیمه  ار 

یمن لیلد  نیا  لاح  نیا  اب  .مرادن  تسود  نم  هک  یهاوخ  یم  ار  اهزیچ  یلیخ  وت  .يدنـسپن  وت  دیاش  هک  مراد  تسود  ار  اهزیچ  یلیخ 
.میشابن تسود  مه  اب  وت  نم و  هک  دوش 
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نکمم مه  هیبش  ناسنا  ود  نکب ، ار  شرکف  یلو  دشاب ، یکی  اه  هقیلس  هشیمه  امتح  دیاب  ندوب  تسود  يارب  دننک  یم  رکف  اه  یضعب 
ام دوبن ، هنوگ  نیا  رگا  .میراد  یتوافتم  ياهزیچ  مادـک  ره  هک  میتسه  یباتک  لثم  ام  .دنـشاب  هتـشاد  مه  اب  ییاه  توافت  مه  زاب  تسا 

.میدوب مه  ِیپک 

اه ناسنا  ام  هک  مینادب  دیاب  تسود  ندرک  ادیپ  يارب  .دنک  یم  یگرزب  کمک  تسود  باختنا  يارب  یبلاطم  نتسناد  اه  تقو  یـضعب 
نیا اب  یلو  .میشاب  مه  هیبش  دایز  میشاب  هتشادن  راظتنا  هک  نیا  دعب  میـسانشب  ار  اه  توافت  نآ  دیاب  میراد و  مه  اب  يدایز  ياه  توافت 

مکحم ار  ام  دنویپ  دناوت  یم  کچوک  كارتشا  طاقن  نیمه  دـشاب و  كرتشم  ام  نیب  هک  میدرگب  ییاهزیچ  لابند  دـیاب  فالتخا  همه 
.دزاس راوتسا  و 

روپ نیما  رصیق  / یگدنز باتک 

یگدنز باتک 

روپ نیما  رصیق 

یگدنز لصف  راچ  باتک  رد 

دنور یم  مه  رس  تشپ  اه  هحفص 

دنا هظحل  کی  اه ، هحفص  نیا  زا  کی  ره 

دنور یم  مغ  يداش و  اب  اه  هظحل 

نایم رد  طخ  کی  هام ، باتفآ و 

دنوش یم  ناهنپ  هاگ  ادیپ ، هاگ 

يا هظحل  کی  ره  زین  مغ  يداش و 

دنوش یم  نامهم  هرفس  نیا  رس  رب 

تسا هیرگ  ام  هدنخ  جوا  هاگ 

تسا هدنخ  ام  هیرگ  جوا  هاگ 

دنک یم  يرایبآ  ار  لد  هیرگ ،

تسا هدنز  اه  لد  هکنیا  ینعی  هدنخ ،
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تسا مغ  اب  يداش  بیکرت  یگدنز ،

ار دنویپ  نیا  نم  مراد  یم  تسود 

تسا رتهب  يداش  دنیوگ : یم  هچرگ 

ار دنخبل  اب  هیرگ  مراد  تسود 
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نشور ياه  فرح 

(1) .تسا هتفای  تسد  یتخب  شوخ  نیرتالاب  هب  دورب ، ینادان  گنج  هب  دوخ  شناد  اب  سکره  * 

مالسلا هیلع  یلع  ماما 

(2) .تسا يزوریپ  هبل  رب  هدننک  تروشم  * 

مالسلا هیلع  یلع  ماما 

(3) .تسا هدرک  دنخشیر  ار  دوخ  دنکن ، شالت  یلو  دنک ، بلط  قیفوت  ادخ  زا  سکره  * 

مالسلا هیلع  اضر  ماما 

(4) .دراد رب  رد  ار  قیفوت  یگدنخرف و  تیاده و  زوسلد ، ِدنمدرخ  ناسنا  اب  ندرک  تروشم  * 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(5) .تسا زوریپ  رابدرب ، * 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

(6) .دیرمش تمینغ  ار  کین  ياه  تصرف  سپ  .دنرذگ  یم  اهربا  لثم  اه  تصرف  * 

مالسلا هیلع  یلع  ماما 

(7) .دیسر ناوت  یم  دنلب  تاماقم  هب  ربص ، اب  * 

مالسلا هیلع  یلع  ماما 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

